


Welkom!
Beste ouder,

Het team van de Howiblo zorgt voor een optimale ontwikkeling van al onze leerlingen, waarbij aandacht 
is voor jezelf kunnen zijn en talentontwikkeling. Belangrijke waarden daarbij zijn: 
• Respect
• Vertrouwen
• Open en heldere communicatie met leerlingen, ouders en elkaar
• We werken samen
• We zijn geïnspireerd, enthousiast en gepassioneerd 

Het team van de Howiblo is trots om u deze nieuwe schoolgids aan te bieden. De gids is voor ouders, die 
de kinderen op de Howiblo hebben, maar is ook voor de ouders die misschien wel op het punt staan 
om voor onze school te kiezen!
Voor het eerst naar de basisschool is een grote stap in het leven van een kind en zijn of haar ouder. 
Als ouder wil je je kind zo goed mogelijk begeleiden. Je wilt er zeker van zijn dat de school die je kiest, 
je kind de beste kansen tot ontwikkeling geeft! We proberen in deze gids een beeld te geven van onze 
school. Naast schoolinformatie zijn er ook een aantal bij wet verplichte teksten in de gids opgenomen. 
Die teksten zijn wat officiëler van toonzetting. Om de gids voor u leesbaar te houden hebben wij die  
teksten in hoofdstuk 14 “overige informatie vanuit ons bestuur” gebundeld. Heeft u nog vragen of  
suggesties? Uw reacties kunnen er voor zorgen dat we de gids nog beter kunnen maken.

Bij de publicatie van deze schoolgids zijn er nog diverse maatregelen vanuit de overheid geldig, om te 
voorkomen dat het Coronavirus zich verspreidt. In een apart bericht dat bij deze schoolgids zal worden 
gevoegd, stellen wij u op de hoogte van actuele aanpassingen die nodig blijven. Ook wordt u via het 
‘Nieuws van de Week’ op de hoogte gehouden van maatregelen die we op school treffen.

Met vriendelijke groet,

Het team van KBs D
e Howiblo

We geven HHandelingsgericht en H
edendaags onderwijs,

Zijn OOpen naar elkaar en Oplossi
ngsgericht

Staan voor WWaarde(n)vol onderwijs en om
gaan met elkaar

Zijn IInventief, Innovatief e
n Inspirerend 

voor kinderen en collega’s

We zorgen voor BBoeiend en 
LLeerzaam OOnderwijs! 



2

1. Onze koers 4
 Onze missie
 Onze visie

2. Ons team 5
 Directie
 Leerkrachten
 Vragen?
 Interne Begeleiding
 Onderwijs ondersteunend personeel
 Ziekte en of afwezigheid leerkracht

3. Kwaliteitszorg 6
 Verantwoording onderwijstijd groep 1-8
 Schoolopbrengsten
  Resultaatgerichte afspraken 
 Resultaatgerichte afspraken schooljaar 2020-2021

4. Ons bestuur 7

5. De ouders en de Howiblo 7
 Ouderparticipatie
 De Klassenouder 
 De Medezeggenschapsraad
 De Oudervereniging
 De vrijwillige ouderbijdrage
 Vervoersafspraken
 Verzekering

6. Leerlingenondersteuning 9
 Ondersteuningsstructuur
 Leerlingvolgsysteem
 Groeps- en leerlingbesprekingen
 Groepsplannen

 Handelingsplannen
 Ontwikkelingsperspectief
 Passend Onderwijs
 Plusklas 
 Jeugdteam Montfoort

7. Communicatie en informatie  11
 Het Ouderportal van Parnassys 
 Groepsinformatieavond en Open Ochtenden
 Omgekeerd oudergesprek
 Voortgangsgesprekken
 Rapportgesprekken
 Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs
 De gesprekkencyclus
 Nieuws van de Week
 Digitale post en Ouderhulpvraag
 Schoolgids
 Schoolkalender voor ouders
 Website

8. Belangrijke informatie 14
 Schooltijden
 Aanvang en einde van de schooldag
 Identiteit/Levensbeschouwing
 Schoolplein
 Te laat komen
 Schoolregels
 Leerlinggegevens
 Deelname activiteiten en festiviteiten
 Fruit
 Hoofdluis
 Traktaties
 Kostbare apparatuur
 Mobiele telefoons

18
I U

N OH DT



 Aanvraag extra verlof
 Afwezigheid leerlingen door ziekte
 Foto’s, filmpjes en privacy
 Vakantierooster

9. Groep 1 en 2  18
 Samenwerking peuterspeelzalen en dagverblijven 
 Monitoren van leerlingen
 Heterogene groepen
 Schatkist en Met Sprongen Vooruit
 Rapporten

10. Groep 3 tot en met 8                   20 
 Directe instructiemodel
 Stoplicht en time timer
 Huiswerk
 Schoolmaterialen
 Sociaal emotionele ontwikkeling
 Taal en Lezen
 Rekenen
 Schrijven
 Zaakvakken
 Studievaardigheden
 Engels
 Creatieve vakken
 ICT / Digitale Geletterdheid

11. Bewegingsonderwijs 21
 Schoolzwemmen
 Gymnastieklessen

12. Onze “bijzonderheden” 22
 Kanjertraining
 Sportsterren speelplein

 Lentekriebels
 Kunst fun
 Koken
 Kunst en cultuurprogramma
 Schoolkamp
 Carnaval

13. Tussenschoolse Opvang (overblijven) 24

14. Overige informatie vanuit het Bestuur 25 
 Procedure vaststellen schoolgids
 Uitreiking schoolgids
 Bestuur en Management
 Leerplichtwet
 Schorsing en verwijdering
 Klachtenprocedure en –regeling
  Verzekering
 Toelatingsbeleid en –procedure
 Privacy:  Hoe gaat Kalisto Boeiend Basisonderwijs 

om met persoonsgegevens?
   Gedragsregels gebruik social media voor leerlingen 

en ouders/verzorgers
 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 Ondersteuningsplan van onze school
 Ziekte personeel 
 Verwijsindex
 Actief Burgerschap en sociale integratie
 Protocol voor het gebruik van foto’s e.d.
 Informatievoorziening aan ouders en derden
 Het leerlingdossier
 Gebruik van medicijnen op school
 Sponsoring en giften
 Handreiking voor leerlingen over internet en e-mail

9

15

20

17

3



4

BAS... 
Bouwen aan een Adaptieve School!

Onze missie
De Howiblo zorgt voor een optimale ontwikkeling van al 
onze leerlingen, waarbij aandacht is voor jezelf kunnen 
zijn en talentontwikkeling.

Belangrijke waarden daarbij zijn:
• Respect;
• Vertrouwen;
•  Open en heldere communicatie met leerlingen,  

ouders en elkaar;
• We werken samen;
• We zijn geïnspireerd, enthousiast en gepassioneerd!

Onze visie
In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen 
vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschou-
wen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs 
willen toetsen.

Bij het werken aan een optimale ontwikkeling streven 
we er op De Howiblo naar om in ieder kind het beste 
naar boven te halen. Dit is het geval bij de kernvakken 
Rekenen, Lezen & Taal, maar ook bij de sociaal emotio-
nele ontwikkeling van ieder kind.

We zijn ervan overtuigd dat het leggen van een goede 
basis bij de kernvakken de beste kansen biedt voor een 
vervolgopleiding en het verwerven van een plek in deze 
maatschappij. Dit realiseren we in onze lessen door het 
verzorgen van gerichte instructies en goede begeleiding 
door de leraar. Hierbij worden hoge verwachtingen 
uitgesproken en rekening gehouden met de mogelijk-
heden van leerlingen.

Binnen ons onderwijs willen wij kinderen hun mogelijk-
heden laten ontdekken, zodat iedere kind zichzelf kan 
(leren) zijn. Dit is een sociaal proces, waarbij leerlingen 
binnen de klas zich leren verhouden tot een ander. 

Hierdoor leren kinderen rekening houden met de  
behoeften en (on)mogelijkheden van anderen.

Binnen het werken aan 21e eeuwse vaardigheden is 
het zélf leren stellen van vragen erg belangrijk. 
Op de Howiblo leren we kinderen een onderzoekende  
houding aan te nemen en door het stellen van de 
goede vragen informatie in de wereld om hen heen te 
verwerken.

Talentontwikkeling krijgt op De Howiblo vorm aan de 
hand van creatieve vakken & ICT/Techniekopdrachten 
die een wezenlijk onderdeel uitmaken van het lesroos-
ter. Hierbij maken leerlingen op een vast dagdeel in de 
week kennis met verschillende creatieve & kunstzinnige 
werkvormen, alsook met ICT / Techniekopdrachten.

Wij zijn ervan overtuigd dat creatieve ontwikkeling de 
cognitieve ontwikkeling van kinderen versterkt.  
Het ontdekken en verder ontwikkelen van talent bereidt 
kinderen voor op een toekomst, waar binnen een 
dynamische arbeidsmarkt wendbaar moet worden 
omgegaan met verworven kennis en vaardigheden.

1. Onze koers



Directie
De directie is verantwoordelijk voor de school. De loca-
tiedirecteur heeft de dagelijkse leiding en is samen met 
de meerscholen directeur verantwoordelijk voor het uit 
te voeren beleid.

Leerkrachten
De leerkrachten hebben als primaire taak het lesgeven 
aan de leerlingen. Iedere leerkracht is verantwoordelijk 
voor de gang van zaken in zijn eigen klas, met in acht-
neming van het beleid van de school. De leerkracht is 
voor u een eerste aanspreekpunt, wanneer u vragen of 
opmerkingen heeft.

Vragen?
Bij vragen kunt u voor en na schooltijd terecht bij de 
groepsleerkracht. Wanneer u een vraag heeft aan een 
leerkracht, die tijd vraagt, vraag dan een gesprek aan 
na schooltijd. De leerkracht heeft dan meer tijd beschik- 
baar om u van dienst te zijn.

Wanneer uw vraag niet beantwoord kan worden door 
de leerkracht kunt u terecht bij de directie. We staan te 
allen tijde open voor uw vragen en opmerkingen. 
Komt het vanwege reeds geplande afspraken niet gele-
gen, dan zal er een afspraak met u gemaakt worden.

Interne Begeleiding
De Interne Begeleiders zijn verantwoordelijk voor de 
zorg van de leerlingen en begeleiden leerkrachten, 
ouders en leerlingen hierbij. 

Zij hebben regelmatig besprekingen met alle leerkrach-
ten over de voortgang van alle kinderen. Zij coachen en 
ondersteunen de groepsleerkracht om het onderwijs 
voor alle kinderen zo passend mogelijk aan te bieden. 
Zij zijn, samen met de groepsleerkracht, gespreks-
partner voor ouders van kinderen met extra onderwijs-
behoeften. In een enkel geval zullen zij rechtstreeks 
met leerlingen werken, die dit vanwege hun specifieke 
onderwijsbehoefte nodig hebben.

Onderwijs ondersteunend personeel
Op de Howiblo is gedurende vier ochtenden een 
directie- en leerkracht ondersteunend personeelslid 
aanwezig. Daarnaast is er binnen het scholencomplex 
gedurende aan aantal dagdelen een conciërge actief 
om allerhande klussen te klaren.

Ziekte en/of afwezigheid leerkracht
Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten proberen wij 
om de leerlingen op te vangen door leerkrachten uit de 
Transvita invallerspool te werven. 

Door nieuwe wet- en regelgeving is het vervangen van 
leerkrachten aan bepaalde regels gebonden.We zullen 
met de uiterste zorg steeds voor een zo passend 
mogelijke oplossing voor vervanging kiezen. Voor een 
nadere uitwerking hiervan verwijzen wij u naar hoofd-
stuk 14 van deze gids.

2. Ons team

5



Net als de andere scholen van Kalisto werkt onze 

school aan een hoog kwaliteitsbewustzijn bij alle 

medewerkers. Goed onderwijs is het vertrekpunt; 

beter onderwijs het doel. Kwaliteit zit niet alleen in 
opbrengsten, maar vooral ook in processen. In de 
kwaliteit van de lessen, van de instructie en verwerking, 
van de feedback op het geleverde werk van leerlingen 
en collega’s. Kortom, wij streven naar integrale kwali-
teitszorg.

In ons kwaliteitszorgsysteem maken wij gebruik van 
een digitaal instrument dat de zelfevaluatievragenlijsten  
verbindt met de scores van inspectie en auditoren en  
met de  tevredenheid van ouders en leerlingen die 
regelmatig is gepeild.
Deze kwaliteitsmetingen leveren steeds nieuwe infor-
matie over de kwaliteit op het niveau van de Stichting 
en de individuele scholen. 
Cruciaal in dit instrument is de reflectieve dialoog op 
basis van de verschillende uitkomsten. Hoe denken bij-
voorbeeld leraren over het onderwijsleerproces en komt 
dat overeen met de kijk erop door leerlingen, ouders en 
inspectie. Het gesprek met elkaar over deze informatie  
leidt tot onderzoek en verbeterplannen, waaraan ieder- 
een vanuit zijn taken en verantwoordelijkheid een bij- 
drage levert. Daarin moeten haalbare keuzes worden 
gemaakt. Die keuzes worden vervolgens vastgelegd in 
het schoolplan van onze school. Over de resultaten van 
onze kwaliteitsmetingen en de keuzes naar aanleiding 
daarvan informeren we u regelmatig.  

Verantwoording onderwijstijd 
groep 1-8 schooljaar 2020-2021
Aantal lesuren per week 25,50
Aantal lesuren per jaar 1335,00
Minus vakantie dagen en studiedagen 385,00
Totaal aantal lesuren 2020-2021 950,00

In hoofdstuk 8 vindt u het vakantierooster en de 
geplande lesvrije dagen van dit schooljaar. Op lesvrije 
dagen zijn de kinderen vrij. Wij gebruiken een groot 
deel van die dagen als studiedagen voor het hele team.

Schoolopbrengsten 
Na 8 - 9  jaar basisonderwijs is het tijd om afscheid te 
nemen van de kinderen. Zij vervolgen hun onderwijs 
dan op de middelbare school. In dit overzicht kunt u 
zien naar welke onderwijsvorm de kinderen de afge- 
lopen 5 jaar zijn uitgestroomd.

Resultaatgerichte afspraken
Wij maken jaarplannen om de kwaliteit van ons onder-
wijs en alles wat daar mee samenhangt te verbeteren. 
Deze plannen worden met het bestuur van Kalisto 
doorgenomen, waarbij een aantal resultaatgerichte 
afspraken wordt gemaakt. Deze afspraken worden 
jaarlijks geëvalueerd en zijn mede bron voor de plannen 
van het jaar daarop.

3. Kwaliteitszorg op onze school
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De Howiblo is één van de scholen van Stichting 
Kalisto. Ongeveer 375 personeelsleden geven op 
16 scholen onderwijs op katholieke grondslag aan 
ruim 3800 leerlingen. Onze schoolvisie ligt in lijn met 
de visie, missie, kernwaarden en kwaliteitseisen van 
Kalisto en vindt u in ons Schoolplan.

4. Ons bestuur

Het contact met de ouders van onze leerlingen vin-

den wij erg belangrijk. Zij vertrouwen immers hun 

kinderen aan ons toe. Ouders en school staan beide 

voor dezelfde taak: het kind begeleiden en het 

beste uit zichzelf te halen. Ouders mogen van school 
steun verwachten bij de opvoeding van hun kind. 
De school verwacht van ouders dat zij het schoolbeleid 
ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat ouders en 
school vertrouwen hebben in elkaar. De communicatie 
met ouders over de ontwikkeling en het welbevinden 
van het kind is dan ook van groot belang. 

Ouderparticipatie
Veel schoolactiviteiten zouden zonder hulp van ouders 
niet mogelijk zijn. Voor de start van het schooljaar krijgt 

iedere ouder een digitaal formulier om zich op te geven 
voor ouderhulp bij allerlei school- of groepsactiviteiten. 
Bij dit formulier zit een begeleidend schrijven, waarin 
wordt gemeld wat de activiteit inhoudt en wat er van de 
hulpouder wordt verwacht.

De Klassenouder
De klassenouder ondersteunt de leerkracht bij de 
organisatie van feesten en uitstapjes. Aan het begin van 
het jaar worden deze ouders door de directie en ons 
onderwijs ondersteunend personeelslid uitgenodigd om 
afspraken te maken over de inhoud van deze taak en 
praktische informatie met elkaar te delen, waarbij de 
aanwezige taakomschrijving een handig startpunt is.

5. De ouders en De Howiblo

Meer informatie over Kalisto kunt u vinden op de site  www.kalisto-basisonderwijs.nl en in hoofdstuk 14 van deze gids.Contact:  Kalisto-Boeiend Basisonderwijs,  
Postbus 2075, 3440 DB Woerden
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De Medezeggenschapsraad
De inspraak van ouders en personeel 
is officieel geregeld via de Wet op de 
Medezeggenschapsraad (MR). De MR  
heeft bepaalde bevoegdheden bij 
belangrijke wijzigingen in het beleid 
van de organisatie van de school en 
bij belangrijke beslissingen van de 
school. Er wordt ongeveer zes keer 
per jaar vergaderd. Voor de actuele 
bezetting van de MR verwijzen we 
naar de website en naar de flyer  
“Wie is nou wie?” op de website. 

De Oudervereniging
De oudervereniging is een enorme en onmisbare hulp 
in de school bij allerlei feesten en activiteiten. Er zijn 
ongeveer acht vergaderingen per jaar. 

De leden van de Oudervereniging 
hebben ook zitting in een commissie 
t.b.v. activiteiten. Samen met een 
leerkracht en ouders, die zich voor 
een dergelijke commissie hebben 
opgegeven zorgen ze ervoor dat aan 
de hand van een draaiboek de orga-
nisatie van een activiteit van begin tot 
het eind goed is geregeld. Te denken 
valt aan: kamp, Sinterklaas, Kerst en 
Carnaval etc. 
Op de website kunt u vinden, in wel-
ke commissies de Oudervereniging 
een heel belangrijk aandeel heeft.

De vrijwillige ouderbijdrage
Van de vrijwillige ouderbijdrage (E 30,00 voor school-
jaar 2020-2021) worden allerlei activiteiten bekostigd, 
die niet voor rijksvergoeding in aanmerking komen, 
zoals Sinterklaas, Kerst  en excursies. 
Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet 
plaatsvinden. De ouderbijdrage wordt beheerd door de 
Oudervereniging en door twee onafhankelijke ouders 
gecontroleerd. Hierover legt de Oudervereniging ver-
antwoording af bij de MR.

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief 
van de Oudervereniging betreffende de ouderbijdrage 
en de schoolkampkosten. Mocht het voldoen van de 
ouderbijdrage (om welke reden dan ook) tot problemen  

leiden, neemt u dan altijd tijdig 
contact op met de directie van de 
school. We zoeken dan samen naar 
een oplossing. Mocht u bezwaar 
hebben tegen het betalen van de 
bijdrage dan kunt u dat bij de directie 
kenbaar maken. 
In dat geval kan uw kind niet deelne-
men aan een aantal activiteiten die door 
de ouderbijdrage bekostigd worden.

Vervoersafspraken
Wanneer een ouder rijdt voor een schooluitje, krijgt hij 
of zij minimaal twee dagen van tevoren via de mail de 
praktische informatie over het rijden toegestuurd. 
Hierin staan afspraken over verantwoordelijkheid, aan-
sprakelijkheid, door school afgesloten verzekeringen 
en bijvoorbeeld regelgeving over het aantal kinderen 
dat in een auto vervoerd mag worden. De school en 

Kalisto hebben afspraken over het rijden van ouders 
ten behoeve van excursies, uitjes en dergelijke. Deze 
afspraken zijn terug te vinden op de website.

Verzekering 
Het schoolbestuur heeft namens de ouderverenigin-
gen voor alle kinderen van de basisscholen binnen de 
Stichting een collectieve ongevallenverzekering afge- 
sloten. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 14 
(Overige informatie vanuit het bestuur).  
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Ondersteuningsstructuur
De ondersteuning op de Howiblo is erop gericht het 
onderwijs zo goed mogelijk aan te sluiten aan de 
behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. Om 
dit onderwijs goed te verzorgen hebben wij op school 
naast de groepsleerkrachten ook Intern Begeleiders 
(IB). De Interne Begeleider coördineert de zorg voor en 
hulp aan de kinderen. De extra hulp wordt in principe 
door de groepsleerkracht in de klas gegeven.
De aanpak van de ondersteuning wordt met de ouders 
besproken. Op de Howiblo zijn er 2 IB-ers: Marielle 
van Vliet voor groep 1 t/m 4 en Jan Heemstra voor 
groep 5 t/m 8. In het schoolondersteuningsprofiel 
legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar 
vast welke ondersteuning de school kan bieden aan 
leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke 
ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, 
schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolon-
dersteuningsprofiel op. Het volledige document is op 
te vragen bij de directie. Een samenvatting van het 
ondersteuningsprofiel vindt u op onze website.

Leerlingvolgsysteem
Wij volgen de cognitieve ontwikkeling van onze leer-
lingen m.b.v. de methodetoetsen, de niet methode 
gebonden toetsen (CITO LOVS) en observaties.
Met het leerlingenvolgsysteem van ParnasSys houden 
wij zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen vanaf 
groep 1 t/m groep 8. Dit systeem is deels inzichtelijk 
voor de ouders. 

De sociaal emotionele ontwikkeling volgen wij met de 
leerling- en leerkrachten vragenlijsten van de Kanjer-
training. Voor de groepen 1-2 wordt maken we gebruik 
van het leerlingenvolgsysteem van DORR.

Groeps- en leerlingbesprekingen
Twee keer per jaar bespreken de leerkracht en de 
Interne Begeleider de ontwikkeling van de leerlingen 
en worden de resultaten van de observaties en toetsen 
besproken.  Waar nodig wordt de ondersteuning afge-
stemd op de onderwijsbehoeftes van de leerling.
Na de groepsbespreking volgt per bouw een leerlin-
genbespreking. In de leerlingenbespreking deelt de 
leerkracht zijn ervaringen met de leerlingen/groep met 
de andere leerkrachten. 
Ook kan een specifieke leerling worden besproken om 
gezamenlijk de onderwijsbehoeften van deze leerling 
goed af te stemmen. Mocht externe hulp gewenst zijn, 
dan neemt de leerkracht contact op met de ouders en 
volgt - indien nodig - een gesprek.

Groepsplannen
Er worden per half jaar groepsplannen opgesteld voor 
de vakken rekenen, technisch lezen en spelling. 
Hierin beschrijft de leerkracht aan welke doelen en op 
welke manier er de komende periode wordt gewerkt. 
In de groepsplannen worden deze doelen op drie 
niveaus gesteld: basis, verdieping en verrijking. 
Dit betekent dat alle leerlingen zo veel mogelijk op hun 
eigen niveau les krijgen.

Handelingsplannen
Wanneer blijkt dat een leerling een andere aanpak nodig  
heeft dan gebruikelijk in de klas, kan een individueel 
handelingsplan worden opgesteld. In dit plan wordt de 
aanpak, die nodig is voor deze leerling beschreven. 
Tevens zal hierin vermeld worden welk doel er voor de 
komende periode nagestreefd wordt. Elk handelings-
plan wordt samen met ouders, Interne Begeleider en 
leerkracht besproken en regelmatig geëvalueerd.

6. Leerlingenondersteuning



Ontwikkelingsperspectief
Wanneer een leerling op een bepaald vakgebied een 
achterstand heeft van meer dan twee jaar, kan hij of zij 
een eigen leerlijn krijgen. Dit houdt in dat de leerling een 
eigen programma krijgt voor een of meerdere bepaal-
de vakgebieden. In dit geval wordt er een ontwikke-
lingsperspectief opgesteld, waarin ook het verwachte 
uitstroomniveau wordt opgenomen. Dit ontwikkelings-
perspectief wordt met de ouders besproken.

Passend onderwijs
Het Ministerie van Onderwijs rondde in 2012 nieuwe 
wetgeving af om te komen tot Passend Onderwijs. 
Hiermee wordt beoogd dat ieder kind een passend 
onderwijsarrangement krijgt. Ouders, en met name ou-
ders van een kind met een speciale onderwijsbehoefte, 
kunnen vanaf 01-08-2014 een beroep doen op de zo-
genaamde onderwijszorgplicht van ieder schoolbestuur, 
die ertoe leidt dat ook hun kind een passend onder-
wijsaanbod  krijgt. Dat kan worden aangeboden op één 
van de reguliere basisscholen van het bestuur, maar 
ook daarbuiten, bijvoorbeeld in het speciaal basis-
onderwijs. Om de zorgplicht waar te kunnen maken, 
werken de scholen van Kalisto - en daarmee ook onze 
school - samen in het samenwerkingsverband Passen-
derwijs  (www.passenderwijs.nl). 

Alle scholen en schoolbesturen die hierbij zijn aangeslo-
ten werken samen aan een dekkend onderwijsaanbod 
voor alle leerlingen in de basisschoolleeftijd in de regio 
West-Utrecht op basis van het ondersteuningsprofiel 
van elke school. De uitgangspunten hierbij zijn:
• het kind staat centraal
•  het samenwerkingsverband ondersteunt en faciliteert 

leerkrachten en scholen
• ouders zijn belangrijke partners
•  geen kind tussen wal en schip, voor elk kind een 

passende plek in het onderwijs
•  goede samenwerking tussen o.a. speciaal en regulier 

onderwijs, voortgezet onderwijs, gemeenten en alle 
instanties die in het belang van onze leerlingen activi-
teiten ontplooien.

Voor onze school zien we Passend Onderwijs vooral als 
uitdaging om onze kwaliteit in het primaire onderwijs-
proces nog beter te maken.

Plusklas
Ook dit schooljaar hebben we een zgn. Plusklas op 
de Howiblo. In de Plusklas zitten leerlingen die meer 
uitdaging krijgen naast de lesstof die in de klas wordt 
aangeboden. De Plusklas wordt lesgegeven door juf 
Odette Houweling. Er is een klas met middenbouwleer-
lingen en een klas met bovenbouwleerlingen. Zij krijgen 
ieder apart op één dagdeel per week les. Kinderen 
worden in de plusklas geplaatst op advies van de leraar 
en intern begeleider. Hierbij is er altijd sprake van nauw 
overleg met de ouders/verzorgers en de leerling zélf.

Jeugdteam Montfoort
Professionele hulp dichtbij! 
Heeft u zorgen over uw kinderen of 
gezin en komt u er niet alleen uit? Of 
heeft u andere vragen over jeugd en 
gezin? Neem dan contact op met het 
Jeugdteam Montfoort. Hier kunt u gratis terecht voor 
informatie, advies en hulp op maat over alle vragen in 
het dagelijks leven van uw gezin. 

Het Jeugdteam is er voor kinderen en jeugdigen van 0 
tot 18 jaar en hun opvoeders. U kunt bij het Jeugdteam 
terecht met al uw vragen en zorgen rondom uw kind 
en gezin. Vragen over opvoeden, gezinsproblematiek, 
de ontwikkeling van kinderen en ondersteuningsvragen 
over kinderen met psychische problemen of een beper-
king. U krijg één hulpverlener als vast aanspreekpunt. 
Bij het Jeugdteam werken medewerkers met verschil-
lende deskundigheid op een breed terrein van welzijn 
en zorg. 
 
Privacy
Het Jeugdteam Montfoort gaat zorgvuldig om met uw 
gegevens. Alle leden van het team zijn gebonden aan 
het beroepsgeheim en een privacy protocol. Er wordt 
gewerkt met een toestemmingsformulier voor het uit-
wisselen van gegevens.

Het Jeugdteam is op werkdagen telefonisch bereikbaar  tussen 09.00 en 17.00 via 06-27056153 of  info@jeugdteammontfoort.nl
Adres: Kasteelplein 5, 3417 JG Montfoort
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7. Communicatie en informatie

Het Ouderportal van ParnasSys
U krijgt bij de inschrijving van uw kind vanaf de eerste 
schooldag een persoonlijke code met wachtwoord om 
in te loggen op de website: www.parnassys.nl.

Wat kunt u zien in dit ouderportaal?
1.  Persoonlijke gegevens en de groep van uw kind
De informatie die u in het ouderportaal kunt bekijken 
bestaat uit administratieve gegevens en informatie over 
de ontwikkeling van uw kind(eren). U ziet de naam van 
uw kind(eren) boven in de roze balk. Als u de naam van 
uw kind aanklikt ziet u welke persoonlijke gegevens de 
school over uw kind heeft, wanneer het op de school is 
aangemeld en ingeschreven en welke gegevens de  
school over de ouders en verzorgers heeft. Als er 
gegevens zijn veranderd kunt dat met een e-mail 
doorgeven aan Linda de Ridder. Dat geldt ook voor 
eventuele medische gegevens over uw kind. Als de 
school over deze gegevens beschikt, kunt u ze op het 
ouderportaal inzien. Ook is informatie over de groep 
van uw kind opgenomen: de naam van de leerkracht- 
(en) en andere kinderen in de groep. 

2. Informatie van de school
Elk jaar ontvangt u een factuur voor de ouderbijdrage. 
Deze factuur vindt u onder facturen. Enquêtes van de  
school, bijvoorbeeld over oudertevredenheid, vindt u  
onder vragenlijsten. U wordt hiervan apart op de hoog-
te gesteld.

3. Informatie over de leerontwikkeling van uw kind
Wij vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte 
zijn van de ontwikkeling van hun kind. Daarom zijn er 

gedurende het schooljaar verschillende gesprekken 
met de leerkracht(en) van uw kind gepland. De informa-
tie in het ouderportaal is extra. U heeft hiermee steeds 
een actueel overzicht van de vorderingen van uw kind.
Elk schooljaar maakt uw kind vanaf groep 3 twee 
keer een Cito-toets: op de helft van het schooljaar (de 
middentoets) en aan het eind van het schooljaar (de 
eindtoets). In het ouderportaal kunt u de Cito-resulta-
ten zien van het lopende schooljaar en de voorgaande 
jaren. De resultaten van de Cito-toetsen vindt u onder 
de knop landelijke toetsen.

Groeps-informatieavond en Open Ochtenden
Aan het begin van het schooljaar wordt de groeps-infor- 
matieavond gehouden. De leerkrachten geven dan uit-
leg in hun eigen groep hoe er in de klas gewerkt wordt 
en wat er dit schooljaar op het programma staat. 
Op een zaterdag in de maand oktober heeft de  
Howiblo een Open Ochtend.
Daarnaast is er voor de ouders, de hun kleuter willen 
inschrijven op onze school in het voorjaar één informatie- 
ochtend. Tijdens deze ochtend kunt u met uw zoon of 
dochter kennis maken met de school, de directie en de 
leerkrachten. Voor de juiste data verwijzen we u naar 
de website.

Omgekeerd oudergesprek
Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders 
van de kinderen uit groep 3 t/m 8 en de kleuters die 
bij het begin van het schooljaar een nieuwe leerkracht 
hebben gekregen uitgenodigd voor een omgekeerd 
oudergesprek. In dit 10 minuten gesprek kunt u alles 
over uw kind aan de leerkracht vertellen.
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U kent uw kind tenslotte het beste en uw informatie 
helpt ons uw kind te begrijpen. U vertelt dus veel en 
de leerkracht luistert. Ter voorbereiding op dit gesprek 
krijgt u een van te voren thuis in te vullen vragenformu-
lier. In de schoolkalender staan de periodes voor deze 
gesprekken. 

Voortgangsgesprekken
De Intern Begeleiders bespreken in het najaar en het 
voorjaar met de leerkrachten de vorderingen van alle 
kinderen. Naar aanleiding hiervan kan een gesprek 
met ouders nodig zijn. Vanuit de directie worden deze 
gespreksmomenten aan u kenbaar gemaakt. De leer-
kracht maakt op groepsniveau aan u bekend wanneer 
de gesprekken worden gehouden. U kunt dan ook zelf 
met de leerkracht contact opnemen om te bespreken 
of een gesprek nodig is. Voor de leerlingen met een 
specifiek handelingsplan zal er in overleg met de leer-
kracht en de Interne Begeleider een frequenter overleg 
plaatsvinden. Elke ouder kan los van deze gespreks- 
cyclus, te allen tijde de leerkracht om een gesprek over 
zijn/haar kind vragen.

Rapportgesprekken
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 krijgen twee keer  
per jaar een rapport mee naar huis. De leerlingen van  
groep 1-2 krijgen er één op het einde van het school-
jaar. Alle ouders, ook die van de kleuters, worden uitge-
nodigd voor een 15 minuten gesprek in februari / maart 
om de vorderingen op sociaal emotioneel en prestatief 
vlak te bespreken. Voor de ouders van groep 3 tot en 
met 7 gebeurt dit aan de hand van het rapport. In de 
schoolkalender staan de periodes voor deze gesprekken.

 U kunt zelf intekenen op de door de groepsleerkracht 
aangegeven dagen en tijden. 

Adviesgesprekken Voortgezet Onderwijs
Tijdens de rapportgesprekken van groep 7 op het 
einde van het schooljaar, waarvoor alle ouders van die 
groep en hun zoon of dochter worden uitgenodigd, 
zal er door de leerkracht een eerste schooladvies voor 
het Voortgezet Onderwijs worden gegeven. Dit school-
breed gedragen advies is gebaseerd op de resultaten, 
werkhouding en het gedrag van uw kind in de afgelo-
pen jaren op school. Voor de voorjaarsvakantie zullen 
de leerkrachten van groep 8 u uitnodigen om het 
definitieve schooladvies met u te bespreken.

De gesprekkencyclus 
Groepsinformatieavond 3e schoolweek   
 Facultatief
Omgekeerd oudergesprek 5e, 6e en 7e schoolweek
 Op uitnodiging
Voortgangsgesprek vanaf de 12e schoolweek
 Op intekening
Adviesgesprek V.O. (gr. 8) 19e/20e schoolweek
 Verplicht
Rapportgesprek (gr. 1-7) 23e en 24e schoolweek
 Verplicht
Voortgangsgesprek 30e schoolweek
 Op intekening
Rapportgesprek 37e/38e schoolweek
 Op intekening

Voor bovenstaande gesprekken cyclus wordt u uitge-
nodigd via Social Schools.
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Nieuws van de Week
Informatie die we vanuit school met de ouders delen  
wordt zoveel mogelijk opgenomen in ons Nieuws van 
de Week. Alle ouders krijgen op vrijdag via Social 
Schools om de week het Schoolnieuws toegestuurd.
Het Nieuws van de Week is ook op de website terug  
te vinden.

Digitale post en Ouderhulpvraag
Via Social Schools wordt u tevens tussentijds geïnfor-
meerd of bevraagd wanneer dit nodig is.
Minimaal zes weken voor een activiteit van een groep 
of van de school waarvoor ouderhulp nodig is, wordt u 
door de verantwoordelijke groepsleerkracht of de leer-
kracht, die verantwoordelijk is voor de schoolactiviteit 
gevraagd om te helpen.

Wij streven ernaar om ook bijvoorbeeld informatie van-
uit de leerkracht alleen op de vrijdag te versturen. 
Op die manier hopen wij een overdosis aan informatie 
voor u te voorkomen.

Schoolgids
De schoolgids wordt na toestemming van de Medezeg-
genschapsraad op de website geplaatst.

De schoolkalender voor ouders 
In de schoolkalender vindt u alle data die voor u als 
ouder van belang zijn. De schoolkalender wordt op de 
website geplaatst. U krijgt dus geen papieren versie 
van de ouderkalender.

Mocht u de schoolkalender toch willen printen, houdt 
dan de kalender op de website ook goed in de gaten. 
Deze kan tussentijds aangepast zijn en is dus leidend 
voor de actuele stand van zaken. 

Website
Op de website zijn veel zaken betreffende commu-
nicatie terug te vinden.  Denk aan de schoolgids, de 
kalender, digitale brieven, formulieren, afspraken en 
protocollen, vakanties en studiedagen.  www.howiblo.nl
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Schooltijden
De Howiblo heeft voor alle leerlingen dezelfde begin- en 
eindtijden. De school begint om 08.30 uur en eindigt 
om 15.00 uur. Er is een middagpauze van 12.00 tot 
13.00 uur. De kinderen wordt de mogelijkheid geboden 
om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. 
Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij. 
Om de kleuters een rustige start van de dag te geven 
kunnen zij 10 minuten ’s morgens en ’s middags eerder 
naar binnen en ligt er in de klas een werkje voor ze 
klaar. Op die manier kunnen ook de lessen in de kleu-
tergroepen op tijd beginnen.

Aanvang en einde van de schooldag
Onze school heeft een groot aantal leerlingen. Om de 
stroom van kinderen veilig en overzichtelijk te houden 
hebben we enkele afspraken:
•  ouders en kinderen wachten op het schoolplein tot-

dat ze naar binnen mogen of totdat de bel gaat
•  de jongste kleuters worden nog naar binnen en in de 

klas gebracht door hun ouders
•  na de herfstvakantie nemen ook de ouders van deze 

kinderen afscheid bij de deur
•  de kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan elke och-

tend en middag de klas in samen met de leerkracht, 
die zijn of haar groep buiten ophaalt

•  de leerkrachten begroeten elke ochtend de kinderen 
bij de ingang van hun klas

•  de kleuters gaan op het einde van de ochtend en de 
middag samen met de leerkracht naar buiten.

Voor elke kleutergroep is er een afgesproken plaats, 
waar de leerkracht wacht, totdat de ouders hun kind 

bij de leerkracht hebben opgehaald. De kinderen geven 
de leerkracht het high five teken dat ze degene gezien 
hebben die hem of haar op haalt. De leerkracht heeft 
daarna oogcontact met de ouder, oppas, of BSO-  
medewerker, voordat de leerling aan één van hen wordt 
meegegeven.

Identiteit / Levensbeschouwing
Onze school is een katholieke basisschool. Alle kinde-
ren doen mee aan de catechese - lessen. We maken 
2 – 3 keer in de week gebruik van de digitale methode 
Trefwoord. Voor iedere dag is er een lied, een verhaal of 
een Bijbeltekst als dagopening beschikbaar. Er wordt 
in de methode gewerkt met een aantal vaste thema’s, 
die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. 
Ook is er een aansluiting bij actuele ontwikkelingen in 
de maatschappij. Omgaan met elkaar, pesten, zinloos 
geweld, niet buiten sluiten, zijn onderwerpen, die aan 
bod komen. Trefwoord heeft een specifieke Kerst- en 
Paasviering, die vaak als leidraad wordt gebruikt voor 
onze vieringen in de kerk. Vanuit de parochie worden 
de kinderen benaderd om een keuze te maken om deel 
te nemen aan de eerste communie (in groep 4) en het 
Vormsel (in groep 8).

Schoolplein
We willen het plein zo veilig mogelijk houden voor uw 
kinderen en vragen daarom uw medewerking:
•  er wordt door ouders en kinderen niet gefietst op het 

plein, ook niet vlak voor en vlak na schooltijd
•  er mogen geen honden op het schoolplein lopen
•  er mag ’s morgens voor schooltijd niet gevoetbald 

worden

8. Belangrijke informatie
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Schoolafspraak wanneer je met de fiets naar school 
mag komen en de fiets op het schoolplein mag zetten. 
Omdat het aantal plekken om de fiets te stallen beperkt 
is, vragen we u om alleen de kinderen uit Blokland, 
Willeskop, Oud-Montfoort, Industrieterrein, Doeldijk, 
Heeswijk-Oost, Tabakshof, Tabakshof-Oost, Achthoven 
en Hofland-Oost met de fiets naar school te laten ko-
men. De school is niet verantwoordelijk voor fietsen, die 
door kinderen op buiten het schoolplein zijn neergezet.

Te laat komen
De lessen beginnen om 08.30 uur en om 13.00 uur. Is 
uw zoon of dochter dan niet in de klas, dan is hij/zij te 
laat. Komt uw kind regelmatig te laat op school, wordt 
u daar door de leerkracht of de directie op aangespro-
ken. Het is heel vervelend als uw kind te laat is, het 
verstoort de les en bovendien mist het lesstof.

Schoolregels
De school hecht waarde aan een rustige en ordelijke 
werkomgeving. Dit is een voorwaarde om tot goed 
leren te komen. Daarom zijn de volgende regels van 
kracht binnen het gebouw:
•  de klassen komen na de pauzes per rij met de leer-

kracht naar binnen
• iedereen loopt rustig door het gebouw
•  de kinderen zijn bij toerbeurt in de klas aan de beurt 

om te helpen bij het opruimen en vegen van het  
lokaal. Zo dragen ze ook verantwoordelijkheid voor 
een eigen nette omgeving

•  er zijn duidelijke en vaste afspraken over het gebruik 
van de toiletten

•  alle leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle leer- 
lingen in de school

Leerlinggegevens
Het is noodzakelijk dat de school op de hoogte is van 
de volledige adresgegevens en bepaalde medische 
gegevens van uw kind. Aan het begin van het school-
jaar, tijdens de groepsinformatieavond en de omge-
keerde oudergesprekken kunt u wijzigingen doorgeven 
aan de leerkracht. Mocht gedurende het schooljaar 
wat veranderen in uw gegevens, geeft u dit dan door 
aan de groepsleerkracht en aan de administratie via 
Linda de Ridder. U kunt dit zelf ook aangeven via het 
Ouderportal in ParnasSys.
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Deelname activiteiten en festiviteiten
We gaan ervan uit dat alle leerlingen van school mee-
doen aan de activiteiten en festiviteiten van de school. 
Hieronder vallen ook Sinterklaasviering, Kerstviering, 
Paasviering, de Koningsspelen en het schoolkamp.

Fruit
Woensdag is op school de fruitdag. Dan wordt er in 
de pauze geen snoep of koek gegeten, maar nuttigt 
iedereen het zelf van huis meegenomen fruit.

Hoofdluis
Na elke vakantie van minimaal een week, zal er een lui-
zencontrole plaatsvinden. Wanneer er hoofdluis wordt 
geconstateerd wordt u door de directie gebeld om uw 
kind te behandelen. Het kan voorkomen dat u direct 
naar school moet komen om meteen en op de juiste 
wijze te behandelen. Op de website kunt u het com-
plete hoofdluisbeleid en hoe te handelen bij hoofdluis 
terug vinden.

Traktaties
Het is de gewoonte dat kinderen op hun verjaardag 
een bescheiden traktatie aanbieden aan hun klasgeno-
tjes. Beschouwt u de traktatie alstublieft als een aar-
digheidje. Probeert u bovendien een gezonde traktatie 
mee te geven? Het uitdelen van lolly’s is in verband met 
de veiligheid absoluut niet aan te raden. Wij vragen u 
ook uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet in de 
klas door uw kind uit laten delen. Het is erg sneu als er 
iemand op zo’n klassikaal moment geen kaartje krijgt.

Kostbare apparatuur
Aangezien verlies van persoonlijke eigendommen niet 
wordt gedekt door onze schoolverzekering, verzoeken 
wij u om aan uw kind geen dure sieraden, gsm en der-
gelijke mee naar school te geven. Doet u dit wel, dan is 
dit op eigen risico.

Mobiele telefoons
Voor leerlingen, die ver van school wonen is het een 
veilig idee om een mobiele telefoon bij zich te hebben. 
Een mobiele telefoon ligt in het laadje van de leerling en 
staat niet aan. De leerkracht is niet aansprakelijk voor 
vermissing of beschadiging van deze telefoons.

Aanvraag extra verlof
Kinderen van 4 jaar zijn nog niet leerplichtig voor de 
wet, maar wij adviseren wel om uw kind elke dag naar 
school te laten komen. In de groepen 1-2 wordt ook 
heel hard gewerkt aan de ontwikkeling van uw kind, 
een voorwaarde voor het latere leren. Vanaf 5 jaar zijn 
kinderen leerplichtig. Wij verwachten uw kind elke dag 
op school. Verlofaanvragen kan alleen voor bijzondere 
omstandigheden. 
Kijkt u voor de omschrijving van de regels in hoofdstuk 
14 (Overige informatie vanuit het bestuur). Op onze 
website kunt u het aanvraagformulier vinden. Voor vra-
gen hierover kunt u ook altijd bij de directie terecht.

Afwezigheid van leerlingen door ziekte
Ziekte kan natuurlijk een reden zijn om uw kind thuis 
te houden. Echter, wanneer uw kind een pijntje heeft, 
kan hij/zij wel naar school komen. We verwachten dat 
ouders aan de school laten weten dat een kind niet 
naar school kan komen wanneer hij/zij ziek is. Het is 
wenselijk dit vanaf 08.00 uur telefonisch of via Social 
Schools door te geven. Mocht uw zoon of dochter de 
volgende dag of dagen nog ziek zijn, geeft u dit dan 
dagelijks aan de school door.

Foto’s, filmpjes en privacy.
De school is te allen tijde verantwoordelijk voor de door 
ouders gemaakte foto’s en filmpjes in en buiten de 
school ten behoeve van schoolactiviteiten.
Het is dan ook niet de bedoeling dat de door ouders
 - al dan niet in opdracht gemaakt van de school - 
gemaakte foto’s of filmpjes van andere kinderen op 
internet of Social Media komen.

Vanuit privacy overwegingen willen we u dan ook drin-
gend verzoeken deze alleen naast de publicatie op de 
website van de eigen school enkel voor privégebruik te 
gebruiken en niet op social media te plaatsen aange-
zien niet alle ouders dit prettig vinden. 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening gege-
vensbescherming van kracht gegaan, – wetgeving van 
start gegaan. Deze verordening zorgt ervoor dat in de 
hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt.
Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 14 (infor-
matie vanuit het Bestuur)
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Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 19-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag/2e Paasdag 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Meivakantie + Hemelvaart 03-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021 t/m 25-05-2021
Zomervakantie 16-07-2021 t/m 27-08-2021
 
Lesvrije dagen (studiedag team)  ontvangt u zo snel mogelijk in één van de eerste 

nieuwsbrieven voor ouders

Continurooster van 08.30 tot ontvangt u zo snel mogelijk in één van de eerste
14.00 uur                                        nieuwsbrieven voor ouders

Op het moment van uitgave van deze schoolgids is het vakantierooster voor het 
schooljaar 2020-2021 nog niet definitief vastgesteld. U ontvangt het vakantierooster 
2020-2021 zo spoedig mogelijk na de zomervakantie van 2020.
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Samenwerking met de peuterspeelzalen 
en dagverblijven
De school heeft contact met peuterspeelzaal 

‘t Lodewijkje van Kind&Co en de dagverblijven 

Bonte Koetje, IJsselhoeve en KOKO. Deze 4 orga-
nisaties hebben allen een eigen overdrachtsformulier. 
Wanneer een kind bijna 4 jaar wordt gaat het over-
drachtsformulier naar de basisschool.
 
In april, mei gaan één of twee Howiblo leerkrachten 
naar de peuterspeelzaal om met de leidsters de toe-
komstige kleuters door te spreken en de huidige kleu-
ters terug te koppelen. De toekomstige kleuters van de 
dagverblijven spreekt de Interne Begeleider groep 1&2 
telefonisch of via de mail door. 
Peuterspeelzaal ’t Lodewijkje (van Kind en Co) biedt 
aan een aantal peuters ook Voor en Vroegschoolse 
Educatie (VVE) aan. Deze kinderen worden door het 
consultatiebureau geselecteerd. Deze groep kinderen 
krijgen naast het standaard overdrachtsformulier van 
de peuterspeelzaal een uitgebreider overdrachtsformu-
lier. Dit formulier wordt persoonlijk toegelicht door de 
leidster van de peuterspeelzaal. Bij bijzonderheden of 
vragen over een kind neemt de Howiblo altijd contact 
op met dagverblijf of peuterspeelzaal. 

Monitoren van de leerlingen
Om de ontwikkeling van de kinderen goed in beeld te 
krijgen worden de kleuters in hun ontwikkeling gevolgd 
door een observatiesysteem aan de hand van leer- en 

ontwikkelingslijnen, DORR DIGI. Ook nemen we bij 
alle leerlingen in groep 2 een toets voor beginnende 
geletterdheid af. 

De ingevoerde observaties zijn zichtbaar op leerling-
kaarten, die als leidraad gebruikt worden bij ouder-
gesprekken. De Interne Begeleider bespreekt in de 
groepsbesprekingen de vorderingen van uw kind. 
Zij zal, indien nodig, los van de vaste gespreksmomen-
ten contact met u opnemen om bijzonderheden met 
betrekking van uw kinds ontwikkeling door te spreken.

Heterogene groepen
We werken op school met heterogeen samengestelde 
groepen. Dit houdt in dat de 4- en 5-jarigen in dezelfde 
groep zitten. Het voordeel hiervan is dat de oudere en 
de jongere leerlingen veel van elkaar leren. De leer-
kracht sluit het leerstofaanbod aan bij het niveau van de 
leerlingen.

Schatkist en Met Sprongen Vooruit
We werken op school met de methode Schatkist 3. 
Aan de hand van deze methode wordt er doelgericht 
aan de brede ontwikkeling van kleuters 
gewerkt. Naast Schatkist wordt 
er ook gewerkt met Met 
Sprongen Vooruit; 
aan de hand van de 
rekenleerlijnen voor 
de kleuters kunnen 
de leerkrachten de 
leerlingen vooruit 
helpen op de domei-
nen tellen-en-rekenen, 
meetkunde en meten.

Rapporten
De kleuters krijgen enkele weken voor het einde van 
het schooljaar allemaal een rapport. Het rapport is  
een uitwerking van de digitale uitdraai van het DORR- 
systeem.

9. Groep 1 en 2
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10. Groep 3 t/m 8

Directe instructiemodel
Wij geven op 3 niveaus instructie aan de kinderen. 
Daarbij maken we gebruik van het “directe instructie-
model”. Dit model bestaat uit 5 stappen:
Stap 1:  terugblik naar de vorige les
Stap 2:  doel van de les “Wat gaan we vandaag leren?”
Stap 3:  begeleid inoefenen van de stof
Stap 4:  zelfstandige verwerking door het grootste deel 

van de groep. De leerkracht gaat aan de slag 
met de leerlingen, die extra instructie nodig 
hebben.

Stap 5:  evaluatie van de les

Stoplicht en timer
In iedere klas wordt er gewerkt met een (digitaal) stop-
licht. Wanneer het licht op rood staat moet een leerling 
zelfstandig werken. De leerkracht is dan bezig met het 
geven van extra instructie aan een klein groepje leerlin-
gen. Wanneer de leerkracht het stoplicht op oranje zet, 
mogen de leerlingen eventuele vragen aan een buur-
man of buurvrouw stellen. Pas wanneer het licht op 
groen staat is er de gelegenheid om een vraag aan de 
leerkracht te stellen. Deze manier van werken be vordert 
de rust en structuur in de klas. Tevens leren de leerlin-
gen om zelfstandig een taak tot uitvoering te brengen. 
De leerkracht geeft door middel van een timer ook aan 
hoe lang er zelfstandig gewerkt moet gaan worden.
 In iedere klas staat of hangt zo’n klok. De leerkracht 
loopt ook op vaste wijze zijn rondes door de groep om 
eventueel de leerlingen kort op weg te helpen. 

De leerlingen hebben allemaal een rood en groen 
vragenkaartje. Ligt er een rood kaartje? Dan heeft de 
leerling een vraag voor de leerkracht. Tot de leerkracht 
het kind komt helpen gaat de leerling alvast verder met 
de volgende opdracht. Op die manier wordt de lestijd 
volledig benut.

Huiswerk
De kinderen van groep 6 tot en met 8 krijgen regelma-
tig huiswerk mee naar huis. Onze schoolagenda die 
gebruikt wordt, de Huiswerk Afspraken Planner, krijgen 
de kinderen van groep 6 en 7. De kinderen van groep 8 
mogen ook hun eigen schoolagenda kopen.
De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het invullen 
en bijhouden van hun agenda. Leerlingen uit lagere 
groepen krijgen soms na overleg met Interne Begelei-
der en ouders extra huiswerk mee naar huis. 
Op de website is het volledige Huiswerkbeleidsdocu-
ment terug te vinden.
 
Schoolmaterialen
De school verzorgt jaarlijks t/m groep 4 voor de 
volgende verbruiksmaterialen voor de kinderen:
• liniaal
• gum 
• puntenslijper  
• grijs potlood 5 stuks 
• kleurpotloden
• schaar
• pen 
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De leerlingen zijn zelf vanaf groep 5 verantwoordelijk 
voor de volgende schoolmaterialen:
• kladblok
• lijmstift
• blauw schrijvende balpen
• vulpen of stabilopen, inclusief blauwe vullingen
• grijs potlood 
• max. 12 kleurpotloden 
• puntenslijper met opvangbak vanaf groep 5
Wilt u wanneer één van de bovenstaande materialen 
kwijt danwel verbruikt is, zelf voor aanvulling zorgen?

Alle kinderen vanaf groep 3 nemen een oortelefoon 
mee voor het gebruik op de laptop.

Sociaal emotionele ontwikkeling
We volgen de sociaal emotionele ontwikkeling door 
het geven van de Kanjer-lessen en het invullen van de 
Kanjer-vragenlijsten. In de bovenbouw vullen de kinderen 
zelf ook een Kanjer-vragenlijst in, in de andere groepen 
gebeurt dit door de leerkracht. In de groepsbesprekin-
gen komen bijzondere uitslagen van de ingevulde lijsten 
aan bod en wordt, indien nodig, een plan van aanpak 
opgesteld.

Taal en lezen
In groep 3 wordt er gewerkt met de aanvankelijk leesme-
thode Veilig Leren Lezen 3. De groepen 4 t/m 8 gebrui-
ken Taal op Maat en de methode Spelling op Maat, 
die net zoals de Taal op Maat methode sterk verbeterd 
is ten opzichte van de vorige versie. Er wordt in beide 
methodes gewerkt in drie differentiatieniveaus en met de 
ondersteuning van prima leerling- en leerkrachtensoft-
ware. Begrijpend lezen wordt gegeven door de methode 
Lezen in Beeld te gebruiken en als extra Nieuws begrip 
XL aan te bieden.

Rekenen
In de groepen wordt de methode Alles Telt gebruikt. 
Deze methode geeft veel mogelijkheden tot differentiatie 
en heeft een prima softwareaanbod voor de leerlingen.

Schrijven
De methode Pennenstreken wordt in alle groepen ge-
bruikt. In groep 3 gebruiken de leerkrachten de digitale 
versie van Pennenstreken. De leerlingen werken naar 
een duidelijk, leesbaar en regelmatig handschrift toe.

Zaakvakken
Voor aardrijkskunde gebruiken we Geobas 5, voor 
geschiedenis werken de groepen 5 en 6 met de digitale 

versie Argus Clou. In groep 7 en 8 wordt gewerkt  met 
les- en werkboeken. De methode voor verkeer is Let’s 
Go. De leerlingen van groep 7 doen mee aan het theo-
retische en praktische verkeersexamen. Er wordt vanaf 
groep 5 ook gewerkt aan het maken van werkstukken, 
projecten, spreekbeurten en PowerPoint presentaties of 
prezi’s.

Studievaardigheden
Het aanleren van studievaardigheden zit verweven in 
de verschillende methodes. Het kunnen lezen van in-
formatie uit allerlei informatiebronnen, het interpreteren 
van gegevens, kaartlezen krijgen specifiek de aandacht 
bij bovengenoemde zaakvakken.

Engels
Vanaf groep 5 wordt er Engels gegeven. De methode, 
die hiervoor wordt gebruikt heet The Team. Er ligt hierbij 
veel nadruk op de mondelinge taalvaardigheid.

Creatieve vakken
Naast alle bovengenoemde vak- en vormingsgebieden is 
er voldoende aandacht voor de creativiteit. 
Voor tekenen, handvaardigheid, drama en dans wordt er 
geput uit de lessen van de methode Moet je doen.
Voor muziek wordt de methode 123 zing gebruikt.
Op de dinsdag en vrijdagmiddag wordt komend 
schooljaar vanaf groep 1-2 aan alle kinderen “kunstfun” 
aangeboden. De hele school is dan creatief aan de slag. 
Lessen zoals drama, muziek, schilderen, techniek, cultu-
reel erfgoed, dans, programmeren worden in ieder geval 
gegeven door de leerkrachten. Ook het Kunst- kabinet 
en de Techniek Torens zullen hierbij worden ingezet.

ICT / Digitale Geletterdheid
We maken binnen ons onderwijs volop gebruik van 
Chromebooks en andere digitale leermiddelen. Zo 
werken we o.a. met tablets, robotica, LegoMindstorms, 
LegoWeDo en besteden we aandacht aan 3D-printen.
De volgende aspecten van digitale geletterdheid worden 
tussen groep 1 t/m 8 aangeboden:
•  ICT-basisvaardigheden
• Informatievaardigheden
• Computational Thinking
• Mediawijsheid
Wij maken gebruik van een Google-omgeving, waar-
bij de kinderen presentaties en documenten kunnen 
maken/bewerken/delen met klasgenoten en/of leer-
krachten. Daarnaast maken we gebruik van Internet en 
(methode-)software voor het opzoeken en verwerken 
van lesstof en informatie.



Schoolzwemmen
Vanaf begin mei tot medio september is het zwembad 
open. Er gaan in die periode steeds 2 jaargroepen 1x in 
de week zwemmen.
De groepen  7,7/8, en 8 gaan per fiets naar het zwem-
bad. Op welke tijden deze groepen gaan zwemmen 
staat in de schoolkalender vermeld. Wanneer een 
groep in de week naar schoolzwemmen gaat, vervalt in 
die week één van de twee geplande gymnastieklessen.
De bedoeling van deze lessen is om de kinderen meer 
kennis laten nemen van de verschillende zwemonder-
delen, die de zwemsport biedt.

Dat houdt in dat we aandacht gaan besteden aan:
• waterpolo 
• wedstrijdzwemmen
• aqua joggen
• het reddend zwemmen
• de bekende zwemslagen

Elke groep wordt gesplitst zodat ze twee zwemonder-
wijzers hebben.

Gymnastieklessen
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 gaan twee keer 
per week naar de sporthal. De leerlingen hebben een 
tas met gymspullen bij zich (schoenen, zonder zwarte 
zolen en aparte kleding). 
Er zijn afspraken gemaakt in de verschillende bouwen 
over het vergeten zijn van gymspullen en dragen van de 
juiste kleding in verband met de hygiëne. 
De kleuters gymmen in de kleuterspeelzaal van school.

Tijdens de Koningsspelen worden voor en door alle 
Montfoortse basisscholen, per bouw, sportactiviteiten 
georganiseerd.

11. Bewegingsonderwijs
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Kanjertraining
Alle groepsleerkrachten zijn gecertificeerd om de 
Kanjertraining te mogen geven. Deze training is de 
basis voor de sociaal emotionele ontwikkeling lessen 
in de groep. In alle groepen worden de leerlingen aan 
de hand van de vier verschillende petten geleerd om 
elkaar te vertrouwen, elkaar te helpen, dat niemand de 
baas speelt, dat niemand wordt uitgelachen en dat er 
niemand zielig doet. Deze afspraken hangen ook in de 
klas op de Kanjerposter. Meer over de Kanjertraining 
vindt u op de website.

Kanjerregels:
• Wij zijn kanjers voor elkaar
• Wij houden de school netjes
• Wij zijn rustig in de school

Sportsterren speelplein
Op de Howiblo maken we gebruik van de speelplein-
methode ‘Sportsterren’ van coördinator Stephan Hoes 
van het Beweegteam Woerden. Sportsterren is een 
speelpleinmethodiek, die we in de pauzes en tijdens de 
Tussenschoolse Opvang hanteren. Bij deze methode 
hoort niet alleen een grote kist met sport- en spel- 
materiaal, die per schoolvakantie wisselt, maar ook een 
speelplein wat ingedeeld is in gekleurde speelzones. 

Elke kleur heeft een ander thema:
Blauw =  samen: je speelt samen met andere kinderen 

allemaal hetzelfde spel. Iedereen mag mee-
doen, niemand speelt de baas.

Geel =   tegen: je speelt hier sportieve wedstrijdjes 
tegen andere kinderen. Je houdt je aan de 
regels en je blijft altijd sportief.

Zwart =  anders: je bedenkt hier nieuwe spellen!
  Iedereen mag wat anders spelen. Je deelt de 

speelruimte en je kan creatief zijn.
Groen =  rust: je kunt rustig kletsen of spelen. Last van 

drukke kinderen heb je niet. Je bent geen 
stoorzender. Je mag hier zitten en kletsen.

Rood =  solo: je speelt hier solo in je eigen vak en 
bedenkt je eigen spel. Je stoort je buren niet.  
Je mag elkaar helpen.

 
Deze methode maakt de leerlingen ook verantwoor-
delijk voor spel en materiaal. Zo zijn er scheidsrechters 
en speelpleincoaches, die zorg dragen voor de uitgifte 

en inname van 
het materiaal. Er 
is veel uitdagend 
materiaal en met 
veel creativiteit bij 
de kinderen kan 
er naar hartenlust 
gespeeld worden! 

Lentekriebels
KBs de Howiblo wil een school zijn die leerlingen een 
positieve kijk op seksualiteit geeft, weerbaar maakt en 
waarden en normen bijbrengt, zodat zij (later) verant-
woorde keuzes maken in relaties en seksualiteit.
Onder ‘verantwoord’ verstaan wij:
• veilig
• rekening houden met grenzen van de ander
• eigen keuze in vrijheid
• respect
• gelijkwaardigheid
• prettig en gewenst contact
• voorkomen van grensoverschrijding

Beleid hierbij horend is:
We doen jaarlijks mee met het project “De week van de 
Lentekriebels”. In alle groepen worden er dan lessen 
over seksuele opvoeding gegeven. Dit zijn minimaal 8 
lessen voor groep 1 t/m 8. Dit project wordt landelijk 
ondersteund door de GGD. Ouders krijgen ruim van 
tevoren informatie over het Lentekriebelproject en de 
inhoud ervan. Daarnaast doet we jaarlijks mee aan 
de week van de mediawijsheid. In deze week voor de 
groepen 7 en 8 komt het thema seksualiteit en media 
aan bod. Onze school voert vanaf juli 2019 het predi-
caat ‘Gezonde School’.

12. Onze bijzonderheden
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Kunst fun
Op de dinsdag- (1e helft schooljaar) & vrijdagmiddagen 
(2e helft schooljaar) gaan alle leerlingen van de school 
creatief werken aan kunstzinnige vorming door middel 
van ‘Kunst fun’ Bij deze creatieve lessen wordt o.a.  
gebruik gemaakt van lessen uit het Kunstkabinet.

Koken
De leerlingen van groep 3 tot en met 8 gaan twee keer 
in het schooljaar samen met hulpouders iets heerlijks 
koken! Ze maken een keer een koud en een keer een 
warm recept.

Kunst en cultuur-
programma
Stichting Kunst Centraal 
verzorgt voor alle leerlin-
gen gedurende het school-
jaar voor extra kunstzinnige 
vorming op school een 
les, een voorstelling of een 
workshop. Elke groep of 
bouw maakt dan minimaal 
één keer kennis met een van 
de vele disciplines uit het kunst-
menu. De kunst- en cultuurcom-
missie zorgt het ene jaar voor een 
bijzonder programma op school 
in een workshopmodel, zodat ouders 
kunnen komen kijken naar de bijzondere talenten van 
hun kinderen en het andere jaar voor een museumbe-
zoek, ook voor alle groepen. 

Schoolkamp
Alle leerlingen van school gaan naar het bos om een 
kampdag te beleven. De kleuters gaan ’s morgens naar 
het kamp in Driebergen en komen op het einde van de 
dag weer terug. 

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 7 verblijven 
op een kampterrein in Baarn, Amersfoort en Leusden 
maar gaan dan leeftijdsafhankelijk na het avondeten of 
een avondspel terug naar huis. Groep 8 gaat altijd drie 
dagen op kamp. 

De groepen gaan met veel hulpouders en met de auto 
(groep 8) of met de bus (groep 1-2 tot en met 7) naar 
kamp. 

Carnaval
Wij vieren elk jaar Carnaval op school. Iedereen 
komt verkleed naar school en de Carnavals-
commissie heeft een feestprogramma gemaakt. 
Iedere leerling heeft de mogelijkheid om zich in 
te schrijven voor Knopengein gots Talent. In de 
week voor Carnaval zijn er voorrondes in de groe-

pen. De uiteindelijke schoolwinnaars van de boven-
bouw (groep 5-8) en de onderbouw (groep 1-4) treden 

dan op in de grote Montfoortse scholenfinale tijdens 
de jeugdcarnavalsmiddag van carnavalsvereniging 
Les Boutonniers. Er wordt elk jaar een prachtige car-

navalswagen gebouwd door een enthousiaste groep 
ouders. De kinderen van groep 8 mogen verkleed op 
deze wagen staan (In IJsselstein op zaterdag en op 
zondag in Montfoort. 
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De tussenschoolse opvang is professioneel geregeld in de taakgroep TSO. Deze groep  
is belast met het beleid rondom de opvang, organisatie en praktische gang van zaken. 

In de Taakgroep zitten:
• een onafhankelijke voorzitter • een directielid
• een teamlid • een MR-lid
• de coördinatrice  • de administratieve kracht
• een TSO-kracht, die jaarlijks wisselt

Stichting Broodtrommel is verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang op de Howiblo. Het stichtingsbestuur 
bestaat uit, Annette de Kruijf en een vacature voor Harry Bode. Het bestuur vergadert twee keer per schooljaar.
De praktische uitvoering heeft het bestuur gedelegeerd aan de taakgroep TSO KBs de Howiblo.
Deze taakgroep komt 4 keer per jaar bijeen om de dagelijkse gang van zaken rondom de TSO te bespreken.
Aan het einde van het schooljaar (medio juni) krijgen alle ouders een inschrijfformulier per mail om zich jaarlijks in 
te schrijven. De leerlingen blijven over in de eigen klassen. De groepen 5 tot en met 8 gaan na het eten spelen op 
het kunstgrasveld bij de voetbalvereniging. De onderbouw speelt op het schoolterrein Op de website vindt u meer 
informatie over de Tussenschoolse Opvang, ook de actuele tarieven kunt u hier terugvinden.

13. Tussenschoolse opvang (overblijven)
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Procedure vaststellen schoolgids
De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door 
het bestuur nadat er instemming is verkregen van de 
medezeggenschapsraad (MR) 

Uitreiking schoolgids
Uitreiking van de gids (digitaal) vindt plaats aan het 
begin van het schooljaar voor ouders/verzorgers van 
kinderen die op school zitten aan het begin van het 
schooljaar. Bij een rondleiding met nieuwe ouders en bij 
de intakegesprekken na een aanmelding krijgen nieuwe 
ouders deze schoolgids mee.

Bestuur en management
Het bevoegd gezag van onze school is Kalisto-Boei-
end Basisonderwijs. Deze stichting is in 1999 ontstaan 
na een besturenfusie waarbij de katholieke schoolbe-
sturen uit het westelijk deel van de provincie Utrecht 
zijn samengegaan. Vanaf 01-05-2015 heeft de stichting 
de oude naam SKSWW gewijzigd in Kalisto-Boeiend 
Basisonderwijs. Kalisto komt uit het oud-Grieks en 
is de overtreffende trap van ‘goed’ (Kalos). Dit ver-
woordt treffend onze ambitie om het beste uit onszelf 
te halen en om het beste in de kinderen naar boven te 
brengen. Op onze scholen werken mensen vol passie 
aan het ontwikkelen en verzorgen van eigentijds en 
betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen. Kalisto is 
het bevoegd gezag van de volgende 16 basisscholen 
met ongeveer 375 personeelsleden, waar onderwijs op 
katholieke en oecumenische grondslag wordt  
gegeven aan ongeveer 3800 leerlingen:
• Pius en Paulus in Abcoude
• Willibrordus in Breukelen
• De Notenbalk en St. Bavo in Harmelen

• St. Ludgerus in Loenen a/d Vecht
• CSV Ridderhof in Vreeland 
• Howiblo en Heeswijk in Montfoort
• De Franciscus, De Molenwiek, De Schakel, 
• De Wegwijzer en De Regenboog in Woerden
• De Wijde Blik in Kamerik 
• SBO De Keerkring in Woerden

Naast een Raad van Toezicht en een College van 
Bestuur (CvB) heeft Kalisto een Gemeenschappelijke 
Medezeggenschapsraad (GMR). Elke school wordt in 
de nieuwe GMR vertegenwoordigd door 1 GMR lid. 
In totaal zijn er 16 GMR leden, waarvan 8 personeels-
leden en 8 ouders zoals de Wet medezeggenschap 
op scholen voorschrijft. Het Dagelijks Bestuur van de 
GMR bestaat uit vier leden. De overige 12 GMR leden 
nemen deel aan een van de drie werkgroepen, te 
weten: 
1. onderwijs en kwaliteit, 2. personeel en organisatie en 
3. bedrijfsvoering. Instemming en/of adviesverzoeken 
worden voorbereid in deze werkgroepen. Elke werk-
groep kan nog aangevuld worden met maximaal vier 
personen, niet zijnde GMR leden.

De drie werkgroepen zijn: 
• Organisatie en Communicatie 
• Onderwijs en Kwaliteit
• Financiën & Facilitaire zaken 

Vanaf 01-01-2015 werkt Kalisto met een éénhoofdig 
College van Bestuur, te weten:
•  Marlies van der Starre, voorzitter CvB,  

vanderstarre@kalisto-basisonderwijs.nl
 tel 0348-408985 

Op het stafbureau zijn werkzaam:
•  Meinou van Dijk, algemeen beleidsmedewerker  

en kwaliteitscoördinator,  
vandijk@kalisto-basisonderwijs.nl

• Jacqueline Burger, secretariaat, 
 burger@kalisto-basisonderwijs.nl
• Frank Reitz, beleidsmedewerker HR, 
 reitz@kalisto-basisonderwijs.nl
• Martin Metselaar, Manager bedrijfsvoering, 
 metselaar@kalisto-basisonderwijs.nl

Informatie over Kalisto kunt u vinden op www.kalisto-basisonderwijs.nl Postadres: Postbus 2075, 3440 DB WoerdenTel. secretariaat: 0348-408985 Telefoon: 0348-417743Bezoekadres: Pelmolenlaan 12-14, 3447  GW Woerden

14.  Overige informatie  

vanuit het bestuur
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Op de 16 scholen van Kalisto voeren de directeuren en 
de locatiedirecteuren van de scholen integraal manage- 
ment uit. Op onze school wordt de schoolleiding uitge-
voerd door Joyce Mackaaij-van den Heuvel.

Leerplichtwet 
Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden regulie-
re lessen op school niet kan volgen. De overheid heeft 
de regels die het verzuim van leerplichtigen betreffen 
aangescherpt. Het is dan ook van het grootste belang 
dat u dit hoofdstuk goed naleest. De directie van de 
school is gehouden de verzuimregeling naar de letter 
toe te passen. Elk ongeoorloofd verzuim moet gemeld  
bij de ambtenaar leerplichtzaken van de regio. Over-
treding van de leerplichtwet kan worden bestraft met 
een gevangenisstraf van ten hoogste een maand en/
of een geldboete van maximaal € 2.500,-. Dit geldt 
voor de ouders/verzorgers die de wet overtreden, 
maar ook voor de directeur, die de wet- en regel- 
geving niet hanteert. Informatie over de leerplicht in 
de regio is te vinden op www.leerplicht.net.

De volgende vrijstellingen zijn mogelijk:
•  in geval van ziekte (artikel 12)
  Indien uw kind door ziekte de lessen niet kan volgen 

moet u de school zo spoedig mogelijk op de hoogte 
stellen. Dat kan telefonisch of via Social Schools.  
Dit geldt ook voor een bezoek van Uw zoon of doch-
ter aan huisarts, tandarts, specialist. In het laatste 
geval vragen wij U dringend om die bezoeken zoveel 
mogelijk te plannen buiten de lesuren.

•  wegens verplichtingen die voortvloeien uit  
godsdienst of levensovertuiging (artikel 13)

  In het geval dat verplichtingen op gronden van 
levensovertuiging of godsdienst verzuim noodzake-
lijk maken, dient men dit met het leerplichtformulier 
tijdig aan te vragen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de 
leerkracht/directie *.

•  vanwege vakantie van de ouders of verzorgers 
(artikel 13A) 
Deze regeling is uitsluitend bestemd voor kinderen 
van ouders of verzorgers met een beroep dat het 
onmogelijk maakt binnen één van de vastgestelde 
schoolvakanties op vakantie te gaan. De werkgever 
moet dit aantonen met een werkgeversverklaring 
waaruit blijkt dat de specifieke aard van het beroep 
van één van de ouders ertoe leidt dat de vakantie 
slechts buiten de schoolvakantie kan worden op-
genomen. Uit deze verklaring moet duidelijk blijken 
dat vakantie, door de aard van het beroep, in de 

ge vraagde periode noodzakelijk is en dat er in dit 
schooljaar geen andere periode van 10 aaneenge-
sloten werkdagen vakantie voor het gehele gezin 
beschikbaar was*.

•  wegens gewichtige omstandigheden (artikel 14) 
Geldige redenen zijn bijvoorbeeld: verhuizing, huwe-
lijk, overlijden, 12½, 25, 40, 50, en 60-jarig huwelijks- 
of ambtsjubileum van bloed- en aanverwanten, dit ter 
beoordeling aan de directeur*.

*Toestemming voor verzuim kunt u aanvragen met 
behulp van het speciale formulier, dat u bij de leer-
kracht(en) van uw kind(eren) of de directie van de 
school kunt ophalen of mogelijk kunt downloaden op 
de website van de school. De aanvraag moet tijdig 
worden ingediend. U kunt het formulier inleveren 
bij de leerkracht. U krijgt schriftelijk bericht van de 
directeur of u toestemming wordt gegeven voor het 
gewenste verzuim. Bij ongeoorloofd verzuim moet de 
directeur dit direct aan de leerplichtambtenaar van 
de gemeente melden. Op school is een informatiefol-
der over de leerplichtwet aanwezig.

Schorsing en verwijderen van school 
Soms zijn wij genoodzaakt een leerling te schorsen en/ 
of van school te verwijderen. Schorsing is aan de orde 
wanneer de school bij ernstig wangedrag van een leer-
ling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor 
het zoeken naar een oplossing. Ernstig wangedrag van 
een leerling kan bijvoorbeeld zijn het herhaald negeren 
van een schoolregel, diefstal of mishandeling of wan-
neer de veiligheid van anderen in het gedrang komt. 
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wan-
gedrag dat de school concludeert dat de relatie tussen 
de school, de leerling en/of de ouders onherstelbaar 
verstoord is. Een beslissing tot schorsing of verwijde-
ring zal met de uiterste zorgvuldigheid en in ruggen-
spraak met het bevoegd gezag genomen worden.

Bij een schorsing kan de leerling maximaal voor een 
periode van één week de toegang tot school worden 
ontzegd. Het schorsingsbesluit moet schriftelijk gemoti-
veerd aan ouders worden medegedeeld.
Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, dient 
ook de onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave 
van redenen geïnformeerd te worden. Een leerling mag 
niet definitief verwijderd worden, totdat er een andere 
school gevonden is, die de leerling wil aannemen.
De wettelijke regeling voor Bijzonder/Openbaar on-
derwijs is hierbij van toepassing.
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Procedure:
•   Voorafgaand aan de schorsing heeft de directielid met  

de ouders overleg gehad. In dit gesprek verklaart de 
directielid diverse mogelijkheden om het gedrag van 
het kind te corrigeren te hebben toegepast en tevens 
dat schorsing gezien de situatie en de voorgeschie-
denis op dit moment de enig passende maatregel is. 

•   Er is een mededeling gedaan aan het college van be-
stuur en deze is akkoord gegaan met de schorsing.

•   De ouders/verzorgers worden zo spoedig mogelijk  
uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij dienen op-
lossingsmogelijkheden te worden verkend. Bij dit 
gesprek zijn aanwezig de desbetreffende leerkracht, 
een directielid en ouders van de leerling.

•   Voor zover mogelijk, worden maatregelen getroffen 
waardoor de voortgang van het leerproces van de 
leerling gewaarborgd kan worden. Het beschikbaar 
stellen van studiemateriaal kan tot de mogelijkheden 
behoren. Het maken van toetsen uit het leerlingvolg-
systeem mag niet worden belemmerd.

•   Van het gesprek met de ouders wordt een verslag 
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzor-
gers voor gezien ondertekend en in het leerlingen-
dossier opgeslagen.

De onafhankelijke Geschillencommissie Passend 
Onderwijs behandelt de conflicten tussen ouders en 
scholen over onder meer:
•   (De weigering van) toelating van leerlingen die extra 

ondersteuning behoeven.
•   De verwijdering van leerlingen (ongeacht of ze een 

ondersteuningsbehoefte hebben).

De uitspraak van de geschillencommissie wordt 
openbaar gemaakt, maar is niet bindend. Een school 
kan gemotiveerd afwijken van het advies. De ouders 
kunnen vervolgens naar de rechter stappen als ze het 
daar niet mee eens zijn.

Klachtenprocedure en -regeling.
Voor Kalisto en al haar scholen is het verplicht een 
klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling is be-
doeld voor leerlingen, ouders en/of verzorgers van leer-
lingen en personeelsleden van Kalisto. Sinds 1 augus-
tus 2015 zijn scholen verplicht tot het voeren van actief 
veiligheidsbeleid vanuit de Wet Veiligheid op school. Op 

grond van dit veiligheidsbeleid hebben alle scholen een 
actueel veiligheidsplan, fungeren 2 personen (niet- 
directieleden) als vast aanspreekpunt in het kader van 
pesten, coördineert een directielid het anti-pestbeleid 
en vindt zowel op school- als stichtings-niveau jaarlijks 
een goede, representatieve en actuele monitoring van 
het welbevinden van de leerlingen plaats.  
De interne contactpersonen (ICP-ers) fungeren als vast 
aanspreekpunt en vangen individuele leerlingen op die 
met pesten te maken hebben en begeleiden hen. Uit 
schaamte en angst voor represailles door de pester(s) 
melden leerlingen niet gemakkelijk dat zij gepest wor-
den. Om als aanspreekpunt te kunnen fungeren, moet 
de interne contactpersonen zichtbaar en laagdrempelig 
zijn voor ouders en leerlingen.  
Ook zijn de interne contactpersonen het aanspreekpunt 
voor ouders en medewerkers die een klacht hebben. 
Zij horen de klacht aan en zullen ouders en medewer-
kers doorverwijzen; zij lossen de klacht niet op. Bij het 
indienen van een klacht wordt er uiteraard vertrouwelijk 
met de informatie omgegaan. In overleg met de klager  
wordt bepaald welke stappen zullen worden onderno-
men, gedurende de hele procedure.
De coördinator richt zich op pijnpunten binnen de 
schoolorganisatie die uit die individuele gesprekken 
duidelijk worden: Waar is meer toezicht nodig? Zijn 
de regels duidelijk en wordt hier ook op toegezien? 
Voldoet het pestprogramma dat wij gebruiken wel voor 
onze school? Bij het coördineren van anti-pestbeleid 
gaat het om het aansturen van processen en het geven 
van beleidsadviezen.

Wij onderscheiden 2 soorten klachten: 
•   Klachten m.b.t. pedagogisch en didactisch  

handelen of van algemene aard.
  Klachten of vragen kunt u in eerste instantie voorleg-

gen aan de groepsleerkracht van uw kind.  
Wilt u daarna nog verder met uw vraag of klacht, 
dan kunt u terecht bij de directie. Mocht u voor uw 
gevoel dan nog onvoldoende geholpen zijn, dan kunt 
u contact opnemen met de interne contactpersonen 
van de school, te weten:uf Anna van der Rijdt en juf 
Vivienne Lemoine. Zij zullen u eventueel ook verder 
helpen naar de klachtencommissie waar Kalisto wet-
telijk bij aangesloten is:

Geschillencommissie Passend Onderwijs, gebouw Woudstede Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht, 030-2809590 of info@onderwijsgeschillen.nl

Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO) Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3861697 (van 09.00-17.00) of info@gcbon.nl of www.gcbon.nl
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  De school hanteert bij dit alles de klachtenregeling 
die op school ter inzage ligt. Uiteraard wil de school 
in eerste instantie zelf eventuele vragen of klachten 
met u oplossen.

•    Klachten m.b.t. seksuele intimidatie in het onderwijs. 
De school doet haar uiterste best elk kind optimale 
veiligheid en geborgenheid te bieden. Dit geldt ook 
voor haar medewerkers. Op school zijn gedragsre-
gels waar iedereen zich aan dient te houden. In het 
kader hiervan besteden wij ook aandacht aan het 
vóórkomen van seksuele intimidatie. Bij seksuele in-
timidatie hebben kinderen last van opmerkingen over 
hun uiterlijk, kleding, gedrag, van aanrakingen, van 
blikken met seksuele bijbedoeling. Niet ieder kind dat 
zich seksueel geïntimideerd voelt, heeft hierop een 
afdoend antwoord. 

Bij alle soorten klachten kunnen de interne contactper-
sonen overleggen met de externe vertrouwenspersoon 
van Kalisto, de heer Jeroen Meijboom, werkzaam bij 
CED groep, Dwerggras 30, Rotterdam. Zowel interne 
contactpersonen als ouders kunnen op werkdagen tus-
sen 9.30 uur en 17.00 uur bellen met 010-4071599. Bij 
afwezigheid van bovengenoemde externe vertrouwens-
persoon is er altijd een andere vertrouwenspersoon bij 
CED beschikbaar. Ook kunt u terecht bij de externe 
vertrouwensinspecteur 0900-1113111.
N.B. De interne contactpersonen hebben meldplicht 
bij het bevoegd gezag bij vermoeden van seksuele 
intimidatie.

Verzekering
Of de school aansprakelijk is voor de schade hangt af 
van de vraag of de school aan haar zorgplicht heeft 
voldaan. Op scholen rust een bijzondere zorgplicht, een 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de gezondheid 
en veiligheid van de leerlingen. Ten eerste rust op de 
school de zorgplicht voor een veilige omgeving. Ten 
tweede bestaat er een zorgplicht voor de school als 
toezichthouder, bijvoorbeeld op het schoolplein en 
tijdens sport en spelsituaties. In het geval van een 
ongeval is de school aansprakelijk als de zorgplicht 
geschonden is. Van een school wordt niet verwacht dat 
op elk kind of elke situatie direct toezicht kan wor-
den gehouden. Vooral jonge kinderen kunnen in hun 
enthousiasme en onbevangenheid dingen doen die 
schade tot gevolg hebben. Een school of leraar kan dit 
niet altijd voorkomen. Het is onmogelijk en onwenselijk 
het (speel) gedrag van kinderen zo te begrenzen dat 
daarmee elke kans op ongelukken uitgesloten is. 

Hoe ver de zorgplicht van de school reikt en welke 
maatregelen de school moet nemen hangt af van de 
specifieke omstandigheden. De school kan mogelijk 
niet alle schade voorkomen, maar dient aan te kunnen 
tonen voldoende inspanningen te hebben geleverd om 
aan de zorgplicht te hebben voldaan. 
Een school is in principe niet aansprakelijk voor het 
doen en laten van de leerlingen. De wetgever legt de 
verantwoordelijkheid daarvoor niet bij de school maar 
- afhankelijk van de leeftijd - of bij de leerling zelf of bij 
diens ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Deze kun-
nen zich daartegen particulier verzekeren. Toch komt 
het geregeld voor dat benadeelden de school aanspre-
ken voor schade die door leerlingen is veroorzaakt.
In het pakket is de aansprakelijkheid van leerlingen ‘se-
cundair’ meegenomen voor activiteiten die plaatsvinden 
binnen de lesuren of verband houden met activiteiten 
die in schoolverband worden ondernomen. De parti-
culiere aansprakelijkheidsverzekering gaat altijd voor. 
Waar leerlingen niet vanuit hun privésituatie verzekerd 
zijn, geldt de dekking van de aansprakelijkheidsver-
zekering van de school. Tijdens sporten spelsituaties 
kunnen zich grote en minder grote risico’s op ongeval-
len voordoen. Hoe groter het risico, des te zwaarder de 
eisen aan de zorgplicht van de school zullen zijn. 

Gedurende de aanwezigheid op school kunnen zich 
voorvallen voordoen - met lichamelijk letsel tot gevolg - 
die niet aan onrechtmatige gedragingen van de school 
zijn te wijten en dus niet door de school vergoed be-
hoeven te worden. Het gevolg is vaak een vervelende 
discussie met de leerling, respectievelijk diens ouders 
of verzorgers over de geleden schade. Wij vinden dit 
een ongewenste situatie en hebben uit maatschappelijk 
oogpunt een schoolongevallenverzekering ter afdekking 
van dit risico, voor de bij de school betrokken personen 
(leerlingen, personeel, vrijwilligers etc.). 
Deze verzekering biedt dekking voor de gevolgen van 
ongevallen in en om de school, ongeacht of er sprake 
is van aansprakelijkheid. 
Verzekerd zijn alle bij de activiteiten in en rond de 
school betrokken personen gedurende hun verblijf op 
school, of tijdens andere activiteiten in schoolverband 
en wel gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan 
van personeel (in de ruimste zin van het woord) van 
de verzekerde school. Meeverzekerd is de benodigde 
reistijd voor het rechtstreeks komen en gaan naar de 
genoemde schoolactiviteiten. 
Mocht u onverhoopt een beroep moeten doen op één 
van deze verzekeringen wilt u dan contact opnemen 
met de directie van de school.
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Toelatingsbeleid en -procedure
De scholen van de Kalisto staan in principe open voor 
elk kind, vanaf de 4-jarige leeftijd, waarvan de ouders/
verzorgers de grondslag van de school respecteren en 
inschrijving wensen. Met betrekking tot de toelating van 
leerlingen tot één van de Kalisto scholen is met ingang 
van 1 augustus 2014 de wet Passend Onderwijs van 
kracht geworden. 

Een belangrijke opdracht van passend onderwijs is vol-
doen aan de zorgplicht. Dat betekent dat het bevoegd 
gezag verplicht is ouders te begeleiden bij het vinden 
van een passende school voor hun kind. De zorgplicht 
ligt bij de school van de eerste aanmelding en gaat 
in als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig 
heeft om het onderwijs goed te kunnen doorlopen.
 
Het bestuur van Kalisto sluit zich aan bij de afspraken 
zoals vastgelegd in het plaatsings- en thuiszittersproto- 
col van ons samenwerkingsverband Passenderwijs 
26.04, dat voor elk kind zo thuisnabij mogelijk een 
passend aanbod met kwalitatief goed onderwijs wil 
realiseren.

Inschrijving kan worden geweigerd in de volgende 
gevallen:
•    als de ouders aangeven dat ze de wijze waarop aan 

onze pedagogische, onderwijskundige en levens-
beschouwelijke identiteit vorm wordt gegeven niet 
wensen te respecteren. 

•  indien er gegronde redenen zijn om te verwachten 
dat de school niet kan voldoen aan de onderwijs- 
behoefte van het kind

•  wanneer de school onvoldoende kennis en/of onvol-
doende mogelijkheden in huis heeft om te voldoen 
aan de onderwijsbehoefte van het kind

•  disbalans of dreigende disbalans in de groepssamen-
stelling of onderwijsbehoeften van de kinderen

•  indien er door de directie van de school een tijdelijke  
inschrijvingsstop voor een groep is afgekondigd, 
omdat de groep te groot is of omdat de waarborg 
voor aanbieding van kwaliteit in de zorg in het geding 
komt.

Toelatingsprocedure:
Het protocol geeft aan dat ouders hun kind op elk ge-
wenst moment, maar tenminste 10 schoolweken voor 
gewenste toelatingsdatum, kunnen (voor)aanmelden 
bij een school van voorkeur. Vervolgens richten ouders 
op verzoek van school vanaf 3 jaar maar uiterlijk 10 
schoolweken voor de eerste schooldag van het kind 

een schriftelijk verzoek tot inschrijving aan de school. 
De school beoordeelt vanaf die leeftijd van het kind op 
basis van gegevens of het kind extra ondersteuning 
nodig heeft. Indien geen sprake is van extra ondersteu-
ning wordt het kind binnen 6 weken na het verzoek tot  
inschrijving toelaatbaar geacht tot de betreffende school.

Bij extra ondersteuning worden de volgende stappen 
gevolgd:
1.  Het bevoegd gezag van de school onderzoekt in 

overleg met ouders op basis van gegevens welke 
extra ondersteuning voor het kind nodig is. De coör-
dinator van Passenderwijs 26.04 kan hierbij onder-
steunend optreden. 

2.  Na vaststelling van de ondersteuningsbehoefte 
besluit de school of een passend aanbod geboden 
kan worden. Hierbij vormen het ondersteuningspro-
fiel van de school en de mogelijkheden van Passen-
derwijs 26.04 in de vorm van arrangementen extra 
ondersteuning twee belangrijke pijlers. Indien een 
passend aanbod geboden kan worden, wordt het 
kind binnen 6 weken na het verzoek tot inschrijving 
toelaatbaar geacht tot de betreffende school.

Indien het kind niet toelaatbaar wordt geacht, worden 
de volgende stappen gevolgd:
1. Als de school geen passend aanbod kan bieden, 

zoekt de school binnen 6 weken na verzoek tot 
inschrijving een school die wel een passend aanbod 
kan bieden. Deze termijn mag 1 keer met maximaal 4 
weken verlengd worden. De coördinator van Pas-
senderwijs 26.04 wordt in deze situatie betrokken bij 
het proces. De school bespreekt met ouders en de 
coördinator van Passenderwijs 26.04 op basis van 
de vastgestelde onderwijsbehoefte welke scholen 
binnen de regio passend onderwijs kunnen bieden. In 
geval dit speciaal (basis) onderwijs betreft, wordt een 
traject richting het aanvragen van een toelaatbaar-
heidsverklaring in gang gezet.

2.  Tot het moment van plaatsing op de meest pas-
sende school, blijft de school waar het verzoek 
tot inschrijving is gedaan formeel verantwoordelijk 
voor de zorgplicht. Als er na 10 weken geen besluit 
is genomen over de toelating van het kind op de 
meest passende school, heeft het kind recht op een 
tijdelijke plaatsing op de school waar het verzoek tot 
inschrijving is gedaan.



Privacy
Hoe gaat Kalisto Boeiend Basisonderwijs om met 

persoonsgegevens? Kalisto is verantwoordelijk voor 
het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van 
uw kind. In deze privacy toelichting leggen wij u graag 
uit hoe wij met de persoonsgegevens van uw kind 
omgaan. 

Waarom verwerken wij gegevens van uw kind?
•  Kalisto en haar scholen verwerken persoonsgege-

vens van uw kind om onze verplichtingen als onder- 
wijsinstelling te kunnen nakomen. Zo hebben wij 
bijvoorbeeld de gegevens nodig om uw kind aan te 
melden als leerling op een van onze scholen, om de 
studievoortgang bij te houden en om uw kind door te 
verwijzen naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast 
hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde 
gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals 
DUO (ministerie van Onderwijs) en leerplicht.

•  Wij verwerken gegevens van uw kind voor het uit-
voeren van de onderwijsovereenkomst die we met 
uw kind hebben en/of voor het nakomen van onze 
wettelijke verplichtingen. 

•  Andere persoonsgegevens zullen wij alleen met uw 
toestemming verwerken. Als voor het verwerken van 
gegevens toestemming wordt gevraagd zoals voor 
het gebruik van beeldmateriaal (foto’s en video’s) dan 
kunt u de toestemming op elk moment intrekken of 
alsnog geven. 

Welke gegevens verwerken wij van uw kind?
Wij verwerken diverse soorten gegevens, waarvan wij 
de meeste gegevens rechtstreeks van u als ouders 
hebben gekregen. U kunt hierbij denken aan contact-
gegevens en geboorteplaats. De verstrekking van deze 
gegevens is een voorwaarde om uw kind in te kunnen 
schrijven bij een van de scholen van Kalisto.

In het privacyreglement staat precies beschreven welke 
persoonsgegevens wij van uw kind verwerken. U kunt 
het privacyreglement raadplegen via de website van de 
school. 

Op uw eigen verzoek en met uw uitdrukkelijke toe-
stemming kunnen wij ook medische gegevens van uw 
kind verwerken. Dit beperkt zich enkel tot gegevens 
die nodig zijn om in noodgevallen goed te kunnen 
handelen. U kunt bijvoorbeeld doorgeven dat uw kind 
epilepsie heeft, zodat wij adequaat kunnen optreden in 
noodsituaties. 

Hoe gaan wij om met de gegevens van uw kind?
Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit 
van noodzakelijkheid om onze rechten en plichten als 
onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat 
de gegevens niet zullen gebruiken voor andere doelein-
den dan wij in deze toelichting noemen. 

In een aantal gevallen zijn wij verplicht om gegevens 
van uw kind te delen met andere organisaties. Dit zijn 
onder andere DUO, leerplicht, de onderwijsinspectie, 
samenwerkingsverband, GGD/schoolarts en accoun-
tant.

Wij kunnen leveranciers verzoeken om te ondersteu-
nen bij het verwerken van de gegevens voor de eerder 
genoemde doeleinden. Denk hierbij aan applicaties 
om leerlingen in de les te ondersteunen en het leerling 
administratiesysteem. Dit gebeurt altijd in opdracht en 
onder de verantwoordelijkheid van Kalisto. Met deze 
organisaties sluiten we verwerkingsovereenkomsten 
af, waarin is vastgelegd welke gegevens er verwerkt 
worden en hoe deze gegevens beveiligd worden. 

Welke rechten hebben ouders?
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om  
persoonsgegevens.  Deze rechten zijn in de wet vast- 
gelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een ver-
zoek kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens 
die wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook 
een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te 
beperken of helemaal te wissen. 
Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te be-
perken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk 
is en kijken wij bijvoorbeeld of wij een wettelijke plicht 
hebben om de gegevens te bewaren. 

Contact bij vragen over privacy
Voor het uitoefenen van uw rechten kunt contact op- 
nemen met Kalisto, met de directeur van de school of 
uw vraag stellen via het e-mail adres:  
infoprivacy@howiblo.nl. 

In het privacyreglement staat precies beschreven hoe 
wij privacy binnen de school beschermen. U kunt het 
privacyreglement raadplegen via de website van de 
school. 
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Gedragsregels gebruik social media 
voor leerlingen en ouders/verzorgers
Je kent het Protocol sociale media van stichting 

Kalisto Boeiend Basisonderwijs! (zie  

www.kalisto-basisonderwijs.nl) dat ook voor jouw 

school geldt en je houdt je daaraan. Dat betekent 

ook dat je je houdt aan de volgende regels.

1.  Je handhaaft alle normaal geldende fatsoensnor-
men en wanneer je communiceert doe je dat met 
respect voor de school en de mensen die er leren 
en werken.

2.  Je bent altijd persoonlijk verantwoordelijk voor wat 
je communiceert via de social media.

3.  Je realiseert je dat alles wat je communiceert via de 
social media nog heel lang vindbaar blijft.

4.  Je mag via social media over school gerelateerde 
onderwerpen communiceren, zo lang het geen 
vertrouwelijke of persoonsgebonden informatie is en 
als de naam van school niet wordt geschaad.

5.  Je gaat niet in discussie met medewerkers van de 
school via de social media.

6.  Je wordt geen “vrienden” met medewerkers van 
school via de social media voor school/stichting 
gerelateerde zaken.

7.  Je publiceert beeld- of geluidsmateriaal over school- 
zaken alleen na toestemming van betrokkenen.

8.  Je gebruikt social media in de les alleen wanneer 
dat functioneel is voor de les van dat moment met 
toestemming van de leerkracht. 

9.  Bij twijfel over juistheid, verantwoordelijkheid, 
vertrouwelijkheid etc. neem je contact op met de 
leerkracht.

10.  Bij overtreding van de regels bepaalt de schoollei-
ding of het bestuur daarover wordt geïnformeerd. 
Het hangt van de aard, ernst en van de overtreding 
af of de schoolleiding of het bestuur bepaalt welke 
sancties worden genomen; alle communicatie in dit 
opzicht wordt opgenomen in het leerlingdossier.  

Meldcode huiselijk geweld  
en kindermishandeling
De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
is een stappenplan waarin staat hoe bijvoorbeeld een 
huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of hulp-
verlener moet omgaan met het signaleren en melden 
van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermis-
handeling. De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en 
zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren on-

derwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschap-
pelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een 
meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten 
bevorderen.

Basismodel meldcode
De wet bepaalt dat iedere organisatie en zelfstandig 
werkende beroepskracht die werkt met ouders en/of 
kinderen een eigen meldcode moet ontwikkelen. Kalisto 
en haar scholen gebruiken daarvoor het Basismodel 
meldcode uitgewerkt in het online handelingsprotocol 
kindermishandeling en huiselijk geweld voor basisscho-
len: https://www.handelingsprotocol.nl/bo-utrecht. 

Daarin staan de volgende vijf stappen:
1. In kaart brengen van signalen.
2.  Overleggen met een collega. En eventueel raad-

plegen van Veilig Thuis: het advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Of een 
deskundige op het gebied van letselduiding.

3. Gesprek met de betrokkene(n).
4.  Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishan-

deling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping 
van stap 4 en 5 van de meldcode. De beroepskrachten 
beslissen eerst of het nodig is om een melding te doen 
bij Veilig Thuis: daarbij geldt dat vermoedens van ern-
stige kindermishandeling of huiselijk geweld in ieder 
geval altijd gemeld moeten worden. Daarna beslissen 
zij of het (ook) mogelijk is om zelf hulp te bieden of te 
organiseren.  
Als beroepskrachten besloten hebben te melden, 
maken zij de beslissingen over het bieden of organise-
ren van hulp samen met Veilig Thuis. Op deze manier 
sluiten melden en zelf hulp bieden elkaar niet langer uit, 
maar vullen elkaar aan. 

Ondersteuningsplan van onze school
Ook onze school heeft een ondersteuningsplan, waarin 
de lichte en zware ondersteuning voor onze leerlingen 
staat beschreven. Het plan sluit aan op het ondersteu-
ningsplan van Samenwerkingsverband Passenderwijs. 
In dit ondersteuningsplan legt onze school vast hoe 
het team passend onderwijs voor elk kind wil realise-
ren. Beschreven wordt hoe we de lichte ondersteuning 
vormgeven en wie daarvoor verantwoordelijk is en wel-
ke mogelijkheden onze school heeft om leerlingen met 
een zware ondersteuningsbehoefte te kunnen helpen. 
Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 
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jaar opgesteld en kan tussentijds worden aangepast. 
Ouders en leraren hebben inspraak op dit plan in de 
Medezeggenschapsraad. U kunt dit plan vinden op 
onze website.
 
Ziekte personeel
Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten proberen wij 
om de leerlingen zo goed mogelijk op te vangen door 
vervangers te zoeken.
Door de Wet “Werk en Zekerheid”, zal het aantal be-
schikbare invallers snel afnemen. De Howiblo moet als 
RK basisschool van onze Stichting Kalisto altijd putten 
uit invallers van de invalpool PIO - Transvita.
Na 6 keer binnen een Stichting te hebben ingevallen 
binnen bepaalde tijd, heeft de invaller recht op een vast 
dienstverband. De regelgeving geldt ook voor onze 
parttimers, zodat ook zij op een gegeven ogenblik niet 
meer mogen invallen. 

Het zorgt ervoor dat er naar andere oplossingen 
gezocht moest worden. Het team heeft afspraken 
gemaakt hoe te handelen als er geen vervanging 
vanuit de invalpool komt. De volgende mogelijkheden 
zijn er:
•  In groepen waar een 4e jaars stagiaire is, valt de 

groepsleerkracht in, in de groep zonder leerkracht
•  Indien mogelijk vervangt de Interne Begeleider of de 

locatiedirecteur
•  Een groep wordt opgesplitst en verdeeld over andere 

groepen.
•  Een groep wordt na vooraf dit aan de ouders gemeld 

te hebben naar huis gestuurd. 

We moeten dit probleem als school met elkaar oplos-
sen en zullen dan een beroep moeten doen op de 4 
verschillende mogelijkheden die er zijn.
We zijn ons er van bewust dat de genoemde oplossin-
gen geen schoonheidsprijs verdienen, maar in tijd van 
nood wel uitgevoerd moeten worden. Om een eerlijke 
verdeling mogelijk te maken en niet telkens dezelfde 
oplossing te kiezen, wordt de gekozen oplossing om 
het overzicht te houden genoteerd. 

Verwijsindex
Kalisto is vanaf januari 2011 aangesloten bij de Ver wijs-
index Risico’s Jeugdigen. (VIR). Het doel van de Ver-
wijsindex is het samenbrengen van signalen waar door 
een effectievere hulpverlening opgestart kan worden. 
Voor meer informatie over dit systeem kunt u bij het 

Regioteam van uw gemeente een folder ophalen of 
downloaden van hun website.

Actief burgerschap en sociale integratie
De school staat midden in de maatschappij en heeft 
een rol om aandacht te geven aan burgerschap en 
belangrijke elementen uit de Nederlandse cultuur. 
Dit wordt ook wel democratisch burgerschap of sociale 
cohesie genoemd. In de vernieuwde kerndoelen wordt 
het domein “Oriëntatie op jezelf en de wereld” opge-
nomen. In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op 
zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze 
problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven 
aan hun bestaan. 

Onze school is een oefenplaats voor burgerschap en 
zorgt voor het volgende aanbod:
• Het bevorderen van sociale competenties.
•    De school is open naar de samenleving en naar de 

diversiteit in de samenleving.
•    De basiswaarden van de rechtstaat worden bevor-

derd.
•    De leerkrachten laten zien wat goed burgerschap is 

en bouwen algemene democratische principes en 
oefenmomenten in het leerstofaanbod in.

Protocol voor het gebruik van foto’s e.d. 
De Kalisto-scholen hebben een protocol voor het ge-
bruik van foto’s, video- en filmopnames van leerlingen. 

De belangrijkste regels uit het protocol zijn:
•  Voor gebruik van foto’s, video en filmopnames van 

uw kind voor onderwijskundige doeleinden (intern en 
extern) vragen wij geen toestemming. 

  U kunt altijd bezwaar maken tegen gebruik van 
beeldmateriaal van uw kind. Hiervoor is op school 
een standaardformulier beschikbaar.

•  Bij publicatie van foto’s en werk van leerlingen wor-
den uitsluitend de voornamen vermeld.

•   Als foto’s, video- of filmopnames op school genomen, 
worden gepubliceerd/vertoond voor niet-onderwijs- 
kundige doeleinden, worden de ouders vooraf inge-
licht. De ouders kunnen vervolgens bezwaar aan-
tekenen als ze niet willen dat beelden van hun kind 
worden gepubliceerd en/of vertoond.

•  In ieder geval zal geen openbaarmaking plaatsvinden 
van gemaakte foto’s, video- filmopnames waarbij 
schending van privacy plaatsvindt. Dit is ter beoorde-
ling van de schoolleiding onder verantwoordelijkheid 
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van het Kalisto-bestuur. Het volledige protocol is op 
school beschikbaar en in te zien. 

Informatievoorziening aan ouders en derden
In principe worden aan ouders alle gegevens verstrekt 
welke in het belang van de leerling zijn. Daaronder 
vallen: schoolvorderingen, gedrag, sociale contacten 
etc. Schoolvorderingen worden in principe schriftelijk 
verstrekt. Andere informatie kan verstrekt worden in 
persoonlijke gesprekken waarvoor ouders worden 
uitgenodigd. Dit geldt in het reguliere geval waarin 
ouders/ verzorgers in een gezamenlijke huishouding 
tezamen de zorg en verantwoordelijkheid over hun 
kinderen delen. 

Bij gescheiden ouders gelden de volgende uitgangs-
punten:
•  Informatie over een leerling wordt altijd aan de met 

het gezag c.q. de zorg belaste ouder verstrekt. 
In veel gevallen is er sprake van co-ouderschap, 
hebben ouders gezamenlijk het gezag en blijven zij 
gezamenlijk verantwoordelijk. 

•  Gescheiden ouders dienen, indien zij ook beide 
geïnformeerd wensen te worden over de schoolvor-
deringen van hun kind, gezamenlijk de ouderavonden 
te bezoeken. 

•  De niet met het gezag c.q. de zorg belaste ouder 
heeft recht op informatie over de vorderingen van het 
kind. In de wet (BW. 1 artikel 377 sub b) is vastge-
legd dat de ouder die alleen met het gezag c.q. de 
zorg belast is, gehouden is de andere ouder op de 
hoogte te stellen omtrent gewichtige aangelegenhe-
den met betrekking tot de persoon van het kind.

 
Het leerlingdossier
Alle schoolresultaten van een kind worden bijgehouden  
in een persoonlijk dossier. Aan dit dossier worden 
tevens alle verslagen van bijvoorbeeld logopedist, 
fysiotherapeut, speltherapeut en orthopedagogen 
toegevoegd. Dit dossier is toegankelijk voor leerkrach-
ten, remedial teachers en interne begeleiders voor de 
uitoefening van hun specifieke onderwijskundige taak. 
Als ouders heeft u een aantal rechten als het gaat om 
persoonsgegevens. Deze rechten zijn in de wet vastge-
legd. Dit betekent bijvoorbeeld dat u altijd een verzoek 
kunt indienen om inzage te krijgen in de gegevens, die 
wij van uw kind verwerken. Daarnaast kunt u ook een 
verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beper-
ken of helemaal te wissen.

Als u ons verzoekt om gegevens van uw kind te beper-
ken of te wissen, zullen wij dit toetsen of dit mogelijk 
is en kijken wij bijvoorbeeld of wij een wettelijke plicht 
hebben om de gegevens te bewaren.

De ouders hebben het recht tot inzage in het leer-
lingdossier onder toezicht van een afgevaardigde van 
school. Hiervoor kan de ouder een verzoek indienen bij 
de directie. Het is ouders niet toegestaan om gegevens 
uit de dossiers te halen of te wijzigen. Het leerlingdos-
sier wordt na uitstroom van de leerling nog maximaal 5 
jaar in ons archief bewaard. Wanneer het kind uit-
stroomt naar bijvoorbeeld een andere basisschool, een 
school voor speciaal basisonderwijs of het voortgezet 
onderwijs verstrekken wij deze scholen informatie uit 
het leerling-dossier over de ontwikkeling in de voor-
gaande jaren. Wij maken hiervan een onderwijskundig 
rapport. Tevens verstrekken wij gegevens aan de 
´Permanente Commissie Leerlingenzorg’ (PCL) in de 
toelatingsprocedure naar een school voor speciaal 
basisonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs. 
Deze rapportage wordt ter ondertekening en goedkeu-
ring aan de ouders voorgelegd alvorens het verstuurd 
wordt.

Gebruik van medicijnen op school
Incidenteel komt het voor dat ouders/verzorgers school 
de vraag stellen of een van de leerkrachten hun kind op 
school, op schoolreisje, op excursie op kamp of tijdens 
een andere activiteit medicatie wil toedienen. Door het 
toedienen van medicijnen begeven leraren zich op een 
terrein waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Om deze 
reden zal de school in principe geen medische hande-
lingen verrichten. 

Er wordt slechts noodzakelijke medische hulp  
verleend bij:
• Eerste hulp bij ongevallen (EHBO),
•  Effectief levensreddende handelingen bij kinderen, 

zoals een heftige allergische reactie of een epileptisch 
insult,

•  Begeleiding van een kind naar huisarts of ziekenhuis 
voor spoedeisende hulp indien ouders (nog) niet 
aanwezig zijn,

•  Signaleren van verschijnselen en vervolgens contact 
opnemen,

•  Onder voorwaarden: toedienen van medicijnen, uit-
sluitend oraal.



Een leerkracht mag alleen medicijnen toedienen 
•  Indien zij/hij de mogelijkheid, de ervaring en de kennis 

hiervoor heeft. 
•  Indien deze de verantwoordelijkheid hiervoor kan en 

wil dragen.
•  Indien er door ouders/verzorgers of een medische 

instelling een medicijninstructie gegeven is. 
•  Indien zij/hij door de ouders gevrijwaard wordt voor 

eventuele ongewenste gevolgen, door ondertekening 
van de ‘Verklaring medicijnverstrekking’. 

Deze op school verkrijgbare verklaring beschrijft en 
regelt de medicijnverstrekking onder de verantwoorde-
lijkheid van de ouders. 

De leerkracht neemt de geneesmiddelen alleen in 
ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten, 
uitgeschreven zijn op naam van het kind en zij/hij op de 
hoogte is van eventuele bijwerkingen. Op een afteken-
lijst wordt per keer genoteerd dat het medicijn aan het 
betreffende kind is gegeven.

Sponsoring en giften
De Howiblo heeft samen met De Heeswijkschool een 
gezamenlijke sponsorcommissie. Voor sponsoring 
hanteren we het sponsorbeleid dat in het handboek 
van ons bestuur is vastgelegd. U kunt dit bij de directie 
opvragen. Kalisto is door de belastingdienst erkend 
als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat 
kan voor u als eventuele schenker/sponsor aan onze 
school de volgende fiscale voordelen opleveren:
•  Er hoeven geen schenkingsrechten of successierech-

ten te worden betaald.
•  Giften aan de school binnen Kalisto kunnen van de 

inkomsten- of vennootschapsbelasting worden afge-
trokken binnen de geldende belastingregels.

Onze Public Relation & Sponsorcommissie heeft als 
doelstelling om voor allebei de scholen extra gelden 
te genereren voor de leerlingen van de school. 

Dit wordt bereikt door:
•  Het verkopen van logo- 

advertenties op de website 
van de beide scholen

•  Het organiseren van een 
jaarlijks terugkerende geld- 
opleverende activiteit, als 
bijvoorbeeld een sponsor-
loop of lotenverkoop

•  Ouders in de gelegenheid te stellen om 
“Vriend van de Howiblo” te worden middels een gift 

Voor sponsoring of schenking kunt u contact opnemen 
met de schoolleiding.

Handreiking voor leerlingen over internet 
en e-mail
Onze school wil dat onze leerlingen leren in schriftelijke 
en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en  
te beoordelen op waarde voor hem/haarzelf en anderen.  
Het juiste gebruik van het internet en e-mail als informa- 
tie- en communicatiemiddel is een belangrijke vaardig- 
heid voor kinderen in deze tijd. Zij moeten leren wat 
goed is en wat niet goed is, wat kan en wat niet kan. 
Leerlingen dienen zich te houden aan afspraken hier- 
over zoals verwoord in een op school aanwezig docu- 
ment, waarin uitgangspunten en afspraken met be-
trekking tot internetgebruik en e-mail zijn opgenomen. 
Wij zullen onverantwoord of ongewenst gedrag en/of 
gebruik (d.w.z. strijdig met de doelstelling en identiteit 
van de school) zoveel mogelijk voorkomen zonder leer-
lingen alle verantwoordelijkheid uit handen te nemen. 
Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan, gods-
lasterlijke, beledigende, aanstootgevende, geweld-
dadige, racistische, discriminerende, intimiderende, 
pornografische toepassingen, zinloos tijdverdrijf en /of 
andere toepassingen die strijdig zijn met de wet of als 
onethisch te karakteriseren zijn. In voorkomend geval 
wordt personeel en leerlingen hierop aangesproken.
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Adresgegevens:
G. van Damstraat 83A
3417 WD Montfoort
T: 0348 - 472963
E: directie@howiblo.nl
I: www.howiblo.nl

Tussenschoolse opvang:
T: 06-21673448 (Annette de Kruijf)
E: broodtrommel-howiblo@hotmail.nl
Bankrekeningnummers:
School: NL18ABNA 0246 8491 34 t.n.v. Kalisto boeiend basisonderwijs
Sponsorcommissie: NL61RABO 0332 7093 45 t.n.v. Sponsorcommissie
Ouderbijdrage: NL29RABO 0134 6216 62 t.n.v. Oudervereniging 
Tussenschoolse opvang: NL18RABO 0134 6667 71 t.n.v. Stichting Broodtrommel
 




